
                                                                                            
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL 2 

DE ECONOMIA DA 9ª REGIÃO – PARÁ             3 

E AMAPÁ, REALIZADA DIA 20 DE 4 

FEVEREIRO DE 2020, EM BELÉM-PA. 5 

 6 

PARTICIPANTES: Conselheiros Regionais: Roberto Carlos Quintela de Alcantara, Luiz 7 

Carlos das Dores Silva, Leandro Morais de Almeida, Omar Corrêa Mourão Filho, Luiz 8 

Euclides Barros Feio, Renan Alves Brandão, o economista Raul Paulo Sarmento e os 9 

servidores Maria Goretti Sarmanho, Edimilson Oeiras, Marcos Lopes Netto, Cantarely 10 

Costa e Glaucia Lima. Justificaram as ausências os (as) Conselheiros (as) Maria Lúcia 11 

Bahia Lopes, Pablo Damasceno Reis, André Cutrin Carvalho, Sérgio Felipe Melo, Isis 12 

Pena do Couto, Tânia Muryci Nascimento, Daniela de Cássia Ferreira e Hellen Berbel 13 

Ferraz. ABERTURA: Às dezesseis horas e dez minutos do dia vinte de fevereiro de dois 14 

mil e vinte, o Presidente Roberto Alcantara abriu a sessão e deu início aos trabalhos, 15 

agradecendo a presença de todos. 1. INFORMES. 1.1. Reunião 695ª Plenária do 16 

COFECON: o Presidente informou da participação na 695ª Reunião Plenária do Conselho 17 

Federal de Economia, em Brasília para a posse da Presidência e Vice-Presidência e 18 

Conselheiros eleitos, ocasião, em que o Conselheiro Omar Mourão assumiu o cargo de 19 

Conselheiro Federal Suplente junto ao colegiado do Cofecon. Na oportunidade da reunião, 20 

o Corecon PA/AP defendeu a pauta de disponibilização do Programa Nacional de 21 

Recuperação de Créditos (RECRED) para flexibilizar multas e juros nas renegociações de 22 

débitos, refletindo diretamente na injeção de arrecadação aos Conselhos Regionais de 23 

Economia. Outro ponto destacado pelo Presidente foi a preocupação com a baixa oferta 24 

de cursos de Ciências Econômicas no Brasil e o fechamento dos que ainda existem. Na 25 

reunião Plenária ampliada, o Cofecon informou que a cidade de João Pessoa sediará de 26 

23 a 25 de setembro de 2020 o XXVII Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia 27 

(SINCE 2020) e a X Gincana Nacional de Economia. Os eventos serão organizados pelo 28 

Conselho Regional de Economia da Paraíba (Corecon-PB) em parceria com o Conselho 29 

Federal de Economia (Cofecon) e patrocinadores externos. O debate estará voltado para 30 

o desenvolvimento regional entendido como um esforço das sociedades e dos entes 31 

federativos na formulação de políticas regionais que tornem a região sujeito de seu 32 

processo de desenvolvimento, assim o XXVI SINCE vem com o tema central “Celso 33 

Furtado e o Desenvolvimento Regional”. O Presidente informou a todos que entrará em 34 

contato com as Universidades que ofertam o Curso de Economia no Pará, sendo elas 35 

UFPA, UFOPA e UNIFESSPA para que o Pará consiga levar uma delegação considerada 36 

ao evento. 1.2.  Resolução 2.031/2020/Cofecon institui 2020 como “Ano Celso 37 

Furtado”: O Presidente informou que o Cofecon realizou, no dia 30 de janeiro, a 38 

solenidade de lançamento do “Ano Celso Furtado”, em homenagem ao centenário de 39 

nascimento do grande economista brasileiro. O evento ocorreu em Brasília, no Hotel 40 

Nacional. O economista paraibano Celso Furtado completaria 100 anos em 2020. Nascido 41 

em Pombal-PB, foi um dos principais pensadores da Ciência Econômica e suas ideias e 42 

obras permanecem atuais, e são difundidas no Brasil e no mundo e contribuem para a 43 

formação de novas gerações de economistas. 1.3.  Resolução 2.030/2020/Cofecon, 44 

regulamento do 5ª Desafio “QUERO SER ECONOMISTA”. O Presidente informou que 45 

este desafio é uma ação organizada e coordenada pelo Cofecon, com o apoio dos 46 

Conselhos regionais, cujo público alvo são os alunos do ensino médio, e objetiva 47 

apresentar a área da economia a este público e despertar o interesse pelo curso de 48 

Ciências Econômicas. 1.4. Resolução 2.029/2020/Cofecon dispõe sobre o 49 

regulamento do XXVI Prêmio Brasil Economia: O Presidente repassou aos 50 

Conselheiros presentes que este Prêmio objetiva incentivar a produção econômica em 51 



                                                                                            
geral, estimulando pesquisas voltadas para o conhecimento da realidade brasileira. A 52 

premiação do Conselho Federal de Economia irá agraciar os melhores trabalhos nas 53 

categorias: Livros de economia, Tese de doutorado, Dissertação de mestrado, Artigo 54 

Técnico ou Artigo Científico, e Monografia ou Trabalho de Conclusão de Curso de 55 

Graduação em Ciências Econômicas. Ressaltamos que o ganhador do 1º Lugar no prêmio 56 

de monografias de graduação do Corecon PA/AP estará automaticamente inscrito no 57 

XXVI PBE do COFECON. 1.5. Resolução 2.028/2020/Cofecon – Aprova o regulamento 58 

da X Gincana Nacional de Economia: O Presidente informou sobre a X Gincana 59 

Nacional de Economia que utiliza jogos simulados de questões econômicas e possibilita 60 

uma oportunidade ímpar para os Estudantes de Ciências Econômicas das diversas IES do 61 

Brasil para que demonstrem seus conhecimentos de forma competitiva e coletiva. 1.6. 62 

Resolução 2.027/2020/Cofecon, Concurso de Resenhas: O Presidente informou do 63 

objetivo deste concurso, que é o incentivo a pesquisa científica e o estimulo a elaboração 64 

de trabalhos voltados para a obra “Formação Econômica do Brasil” do autor Celso 65 

Furtado. 1.7. Portaria 09/2020/Cofecon – Composição de Comissões temáticas e 66 

grupos de trabalho. O Presidente repassou a todos que o Cofecon solicitou aos 67 

regionais que indicassem Conselheiros e Economistas para participarem das comissões 68 

junto ao Cofecon para a troca de experiências e colaborações regionais. 1.8. Of. Circular 69 

017/2020/Cofecon, Banco de Professores: Foi informado aos Conselheiros que a 70 

Comissão de Educação do Cofecon lançou o Banco de Professores, objetivando cadastrar 71 

docentes que tenham interesse em avaliar os trabalhos inscritos em projetos como o 72 

Prêmio Brasil de Economia. O grupo é coordenado pela vice-presidente do Cofecon, 73 

economista Denise Kassama, e desenvolve diversas iniciativas para estreitar a relação do 74 

Cofecon junto às universidades e escolas de economia do país, assim como cursinhos e 75 

escolas de ensino Médio. Para participar, basta preencher um formulário disponível no site 76 

do Cofecon. Repassou também que os Corecons farão a divulgação em seus meios de 77 

comunicação sobre o banco de dados de professores. 1.9. Plano Municipal de 78 

Desenvolvimento Econômico de Belém (SECON): O Presidente falou sobre a 79 

importância deste instrumento para o município de Belém e ressaltou que a participação 80 

do Corecon PA/AP neste trabalho era uma forma de acompanhar as estratégias e 81 

contribuir para o desenvolvimento. Repassou ao Conselheiro Sérgio Felipe o impresso 82 

deste material para apreciação. 1.10. Assinaturas de Novos Convênios: O Presidente 83 

informou aos Conselheiros que foram fechadas outras parcerias com descontos para os 84 

economistas e seus dependentes, funcionários e estudantes de Ciências Econômicas, das 85 

quais foram: Ótica Progressiva, Curso de Inglês Let’s Talk e a EVS Top – Espaço Vida 86 

Saudável. 1.11. Oficio 061/2020/Corecon PA/AP – Pedido de doação de 87 

equipamentos junto a Receita Federal: Foi enviado para a sede da Receita Federal no 88 

Pará um expediente pedindo a doação de equipamentos como: computadores, centrais de 89 

ar condicionado e impressora. Este pedido é acompanhado pela gerência no sistema                90 

e-Cac da receita. 1.12. Ofícios 056 e 057/2020/Corecon PA/AP – UEPA e UNAMA: O 91 

Presidente informou a todos que foi encaminhado para a Universidade Estadual do Pará e 92 

para a Universidade da Amazônia, expedientes solicitando audiências com os 93 

Coordenadores de Curso de Relações internacionais para tratar do mercado de trabalho 94 

do Internacionalista. 1.14. Anuidade 2020: Em seus informes, o Presidente deu ciência  95 

que 219 economistas efetuaram o pagamento da anuidade 2020 cota única, arrecadando 96 

o valor de R$ 112.938,30, e 166 economistas optaram pelo parcelamento de 3x, que 97 

totalizou R$ 31.706,00. 1.15. Educação Financeira nas Escolas do Pará: O Presidente 98 

informou que Técnicos das Secretarias Estadual e Municipais de Educação participaram 99 

da primeira oficina de formação sobre a implementação do Programa Aprender Valor, 100 

coordenado pelo Banco Central do Brasil (Bacen), que objetiva ensinar educação 101 

financeira a alunos do ensino fundamental de escolas públicas brasileiras. O Pará aderiu 102 



                                                                                            
ao programa em 2019 por iniciativa do governo do Estado, sendo o primeiro da região 103 

Norte. O Presidente informou que pedirá uma reunião com o Deputado Carlos Bordalo 104 

para intervenção neste programa objetivando incluir o Corecon PA/AP nestas atividades. 105 

2. ORDEM DO DIA. 2.1. Aprovação da Ata da 1ª Reunião Ordinária 2020: O presidente 106 

apresentou aos Conselheiros a Ata da 1ᵃ Reunião Ordinária do Plenário, enviada 107 

previamente por e-mail, que após discutida e apreciada, foi aprovada pelos presentes.      108 

2.2. Homologação de Registros em geral: Homologar novo registro definitivo pessoa 109 

física, com isenção da primeira anuidade. Processo nº 014/2020 – FELIPE SILVA 110 

RODRIGUES. Homologar novos registros ativos com desconto. Processo n.º 225/2019 – 111 

FRANCISCO SÉRGIO BELICH DE SOUZA LEÃO; Processo n.º 226/2019 – WILSON MIGUEL 112 

OLIVEIRA SILVA; Processo n.º 005/2020 – MARIA DE LOURDES GOMES FAVACHO; Processo n.º 113 

034/2020 - ANA MARIA COSTA PENALBER. Homologar suspensão de registro definitivo 114 

pessoa física Processo n.º 001/2020 - CLÁUDIO AYRES DE AZEVEDO SEGUNDO; Processo n.º 115 

010/2020 - ANDREA NELMA DA SILVA FIGUEIREDO; Processo n.º 018/2020 - EDILENE DO 116 

SOCORRO RIBEIRO PINTO; Processo n.º 019/2020 - EDIVALDO ANTONIO MAGALHÃES 117 

NASCIMENTO; Processo n.º 036/2020 - TATYLENE DO SOCORRO CAMPOS FREIRE MOREIRA. 118 

Homologar prorrogações de suspensões de registros definitivos pessoa física. Processo 119 

n.º 003/2020 - PATRICIA PAULA DOS SANTOS; Processo n.º 005/2020 - ANTONIO IRALDO 120 

FERREIRA DOS SANTOS; Processo n.º 012/2020 - SAMARA CINTIA LOBO VENÂNCIO; Processo 121 

n.º 015/2020 - JAYNE ISABEL DA CUNHA GUIMARÃES CHIACCHIO; Processo n.º 031/2019 - 122 

GENA CARLA COSTA DE MESQUITA. Homologar cancelamentos de registros definitivos 123 

pessoa física. Processo n.º 011/2020 – SEBASTIÃO SOUZA DO ROSÁRIO; Processo nº 124 

013/2020 - EVELINE DE JESUS PEREIRA RECIO; Processo n.º 016/2020 – ANDRÉ BOLONHA 125 

FIUZA DE MELO; Processo nº 017/2020 – GISELE BRANDÃO CARREIRA; Processo n.º 126 

029/2020 – NEYZA BORGES QUEIROZ. 2.3. Balanço Anual 2019: Prosseguindo com a 127 

pauta, o Presidente repassou a palavra ao Conselheiro membro da comissão de Tomada 128 

de Contas, Leandro Morais de Almeida, que iniciou a leitura com a apresentação do 129 

seguinte parecer: “A Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Economia 130 

– 9ª região PA/AP, no exercício de suas atribuições, examinou o processo n 007/2020- 131 

Prestação de Contas do Exercício de 2019. constituído pelas seguintes peças: Balanço 132 

Orçamentário, Patrimonial, Patrimonial Comparado, Demonstrativo de Variações 133 

Patrimoniais, Balanço Financeiro, Razão contábil, Comparativos de receita/despesa, 134 

Balancete Analítico de Verificação, Extratos bancários, Notas Explicativas e Inventário de 135 

bens. No Balanço Orçamentário estão demonstrados os valores que foram projetados 136 

para arrecadação de receita e efetivação de despesas, está registrado que ambas fecham 137 

no valor total de RS 745.337,95. Neste seguimento, as peças contábeis demonstraram 138 

que a receita arrecadada totalizou RS 726.175,51 e a despesa efetivada no exercício foi 139 

de R$ 742.555,26, gerando um déficit orçamentário no valor de RS 16.379,75 (receita 140 

menor que a despesa). Registramos que o saldo total transportado entre contas correntes 141 

e aplicação financeira registrado no Balanço financeiro para o próximo exercício foi de R$ 142 

168.014,37” Após ler o parecer, fez alguns esclarecimentos sobre o trabalho que está 143 

sendo realizado pela comissão de tomada de contas e o apoio técnico do Corecon. Este 144 

parecer foi complementado pelas considerações do Conselheiro membro Renan Alves 145 

Brandão que ressaltou que fosse analisada a proposta de aquisição de um celular 146 

corporativo para reforçar nas cobranças, envio de boletos bancários entre outros que 147 

forem necessários. Diante do exposto pelos membros, em votação, a Prestação de 148 

Contas do Exercício de 2019 foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. 149 

2.4. III Reformulação de ajuste orçamentário: Dando continuidade a apreciação de 150 

processos contábeis, o Conselheiro membro Renan Alves Brandão apresentou o seguinte 151 

parecer: “O Processo de Reformulação em pauta foi analisado pelos membros da 152 

Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Economia – 9a região PA/AP, 153 



                                                                                            
que se constitui nas notas explicativas, conforme quadros complementares em anexo, 154 

demostra que os valores remanejados (suplementados/reduzidos) para despesas foi de 155 

R$ 20.250,00 não alterando o valor inicialmente orçado de R$ 745.337,95. Ressaltou que 156 

em receitas não houve remanejamento de rubricas. Nas peças contábeis apresentadas, 157 

considerando que o remanejamento de rubricas orçamentárias é importante, para se 158 

adequar os valores que foram previstos com os valores que executados. Diante do 159 

exposto a Comissão de Tomada de Contas se posiciona favorável à aprovação do 160 

Processo n° 006/2020 pelos nobres Conselheiros. Em votação, a III Reformulação 161 

Orçamentária foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. 2.5. Criação 162 

da comissão de visita aos Órgãos Públicos: O presidente sugeriu aos presentes que 163 

fosse criada uma comissão para visita periódica nos órgãos públicos para promover a 164 

profissão do economista, solicitando abertura de mercado de trabalho. 2.5. Criação das 165 

comissões de trabalho: científica, logística e patrocínio para os eventos 2020. Da 166 

mesma forma, o Presidente sugeriu a criação de outras comissões que trabalhasse 167 

especificamente nos eventos do Regional, pensando em temas para debates nos eventos, 168 

assim como a logística de execução e os caminhos para a busca de patrocínio financeiro 169 

para cobertura das despesas dos eventos. 2.6. Semana do Economista 2020: O 170 

Presidente explanou a todos que seguindo a programação do Conselho Federal de 171 

Economia, sugere que a Semana do Economista 2020 do Corecon PA/AP tenha temas 172 

relacionados ao Centenário do Economista Celso Furtado. Aproveitou a oportunidade e 173 

pediu aos Conselheiros que sugerissem Temas e palestrantes para o evento.                     174 

2.7. Revisão do Regimento Interno: Nesta pauta, o Presidente passou a palavra para o 175 

procurador D. Marcos Lopes, que ressaltou a importância de revisão do regimento interno 176 

pela comissão constituída de Conselheiros e pelo apoio técnico dos funcionários.                 177 

3. O QUE OCORRER. Esclarecimento sobre a eleição para Presidente e Vice-178 

presidente do exercício 2020. O presidente iniciou, dando ciência a todos os presentes 179 

que o Conselheiro Marcus Holanda, posteriormente ao resultado da eleição presidencial 180 

do dia 09 de janeiro do ano corrente, postou em sua rede social um vídeo que levantava a 181 

ocorrência de suspeição sobre a lisura do processo eleitoral 2020. Diante do ocorrido, o 182 

presidente informou que foi encaminhando um ofício do Corecon ao Conselheiro para que 183 

fosse feita uma retratação no mesmo canal de comunicação, uma vez que o pleito 184 

eleitoral ocorreu de forma transparente e dentro dos procedimentos regimentais legais que 185 

tratam sobre esta matéria. Após explanação e considerações feitas, o Presidente encerrou 186 

este assunto pedindo união em prol da categoria Economista, independente de quem 187 

esteja à frente da Presidência do Corecon. E nada mais havendo a tratar, o Presidente, 188 

deu por encerrado os trabalhos às dezoito horas, agradecendo a participação de todos, 189 

dos quais eu, Glaucia Barata de Lima, lavrei a presente Ata que, vai assinada por mim e 190 

pelo Presidente da Sessão. Belém, vinte de fevereiro de dois mil e vinte. 191 

 192 

                    193 

        Roberto Carlos Quintela de Alcantara                        Glaucia Barata de Lima 194 

                             Presidente                                                    Secretária ad hoc 195 


