
 

 

 

 

                                                                                             
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 
PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE 2 
ECONOMIA DA 9ª REGIÃO – PARÁ E 3 
AMAPÁ, REALIZADA DIA 28 DE OUTUBRO 4 
DE 2021, EM BELÉM-PA. 5 

 6 
PARTICIPANTES: Conselheiros Regionais: Roberto Carlos Quintela de Alcantara, Kleber Antonio da 7 
Costa Mourão, Luiz Euclides Barros Feio, Raul Paulo Sarmento, Hellen Ferraz Berbel Bentes, Renan Alves 8 
Brandão e Tania Muricy Nascimento, Conselheiro Federal Omar Correa Mourão, Economista Eduardo Costa 9 
e os funcionários Maria Goretti Sarmanho, Edimilson Oeiras, Sandra Alcantara, Marcus Lopes, Cantarely 10 
Costa e Glaucia Barata de Lima. Em virtude da Pandemia do Corona Vírus, a plenária foi realizada de forma 11 
online, para cumprir as medidas de distanciamento social. Justificaram ausência os Conselheiros Mário 12 
Vasconcelos Sobrinho, Sergio Felipe Melo da Silva, Marcus Vinicius Gomes Holanda, Pablo Damasceno 13 
Reis, Antônio Fernando Ramos, Marcio Bastos Guerra, André Cutrim Carvalho, Daniela de Cássia Ferreira 14 
da Silva e Maria Lúcia Bahia.  ABERTURA: Às dezesseis horas e dez minutos do dia vinte e oito de outubro 15 
de dois mil e vinte e um, o Presidente Roberto Alcantara abriu a sessão e deu início aos trabalhos tornando 16 
como efetivos nesta reunião os Conselheiros Suplentes Renan Alves Brandão e Hellen Ferraz Berbel Bentes , 17 
sendo aprovado pelos Conselheiros presentes. INFORMES. 1.1. Programação e Pauta da 707ª Sessão 18 
Plenária Ordinária Ampliada do Cofecon: Em conformidade a reunião ordinária anterior, o Presidente 19 
apresentou as pautas discutidas na 707ª Reunião Ordinária Ampliada do Cofecon, expondo os principais 20 
temas debatidos, dentre eles a atualização da legislação profissional do Economista, que visa garantir que o 21 
profissional exerça suas funções sem entrar em conflito com os profissionais de áreas afins, como os 22 
Administradores e Contadores, Processos de cancelamento de registro, dando continuidade ao assunto tratado 23 
no Encontro de Funcionários 2021, Inserção e acolhimento de novos cursos similares à Ciência Econômica 24 
no Sistema Cofecon/Corecons, Sustentabilidade do sistema Cofecon/Corecons no que tange a situação 25 
patrimonial de cada Regional, criação de um CNAE específico para que as empresas que atuam com 26 
economia e finanças tenham um campo de trabalho mais livre e mais seguro, atuando em outras áreas como 27 
gestão, não só em consultoria, registros de empresas nos Conselhos de Fiscalização a partir da entrada do 28 
processo de registros nas juntas comerciais estaduais, apoio do Cofecon para implementação, de acordo com 29 
o novo programa do Ensino Médio Técnico do Governo Federal, de disciplina de Educação Financeira que 30 
gere mais empregos aos economistas. 1.2. Processo Eleitoral Eletrônico 2021: O Presidente apresentou aos 31 
Conselheiros o custo do pleito eleitoral que cabe ao Regional, no rateio dos custos das despesas relativas ao 32 
desenvolvimento e implantação do sistema eleitoral eletrônico compartilhado, segundo disposto no parágrafo 33 
3° do artigo 32 da Resolução n° 1.981/2017. A cota em 2021 foi de R$ 1.820,23 (Hum mil, oitocentos e vinte 34 
reais e vinte e três centavos). Nos informes foi encaminhado o quadro geral de despesas por Regional. 35 
Informou ainda que o site para a realização das eleições eletrônicas já está acessível por meio do 36 

link https://www.votaeconomista.org.br e a votação está em andamento desde as 08h do dia 27/10/2021 e 37 
vai até 20 horas do dia 29/10/2021, exclusivamente pela internet, e poderá ser acessado de qualquer                        38 
parte do Brasil ou do exterior. Serão eleitos os Conselheiros para o triênio de 2022 a 2024, bem como os 39 
Delegados-eleitores. 1.3. Estatísticas do Sistema Cofecon/Corecon: O Presidente informou que o Conselho 40 
de Controle de Atividades Financeiras - COAF oficiou o Sistema Cofecon/Corecons sobre a necessidade de 41 
cumprimento da Recomendação CGU n° 174314, de publicitar no portal do COAF informações relativas ao 42 
resultado da fiscalização e aplicações de responsabilidades administrativas pelos setores, dos anos de 2016 a 43 
2021. 2. Ordem do dia. 2.1. Projeto “Centenário do Professor Armando Mendes”: Neste item da pauta o 44 
Presidente concedeu a palavra ao Economista Eduardo Costa para que explanasse aos presentes  como se 45 
dará o Projeto. Ressaltou que a ideia central será promover em 2024 um evento alusivo em homenagem ao 46 
Professor Armando Dias Mendes, pelo seu centenário. Esse evento seria em parceria com o Banco da 47 
Amazônia, Associação Comercial do Pará e outros Conselhos de Classe como o CRA, CRC e OAB. Será 48 
configurada uma proposta para a elaboração de um livro, tendo em vista o legado extraordinário do Professor 49 
Armando Mendes, considerando que o mesmo foi e é um expoente do pensamento crítico sobre a Amazônia, 50 
sustentando a tese de que o desenvolvimento sustentável deve priorizar a qualidade de vida e a obtenção de 51 
renda das famílias nas cidades e localidades amazônicas. O Professor Armando Mendes foi vice-reitor da 52 
Universidade Federal do Pará, onde foi um dos criadores do Núcleo de Altos Estudos da Amazônia (NAEA-53 
UFPA), e Presidente do Banco da Amazônia. Em complementação a sua exposição, Eduardo Costa citou que 54 
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apesar de um livro dessa envergadura não ser simples de se produzir, o período até 2024 é suficiente para 55 
fazer um planejamento e recolhimento de informações, e que considera importante que o Corecon PA/AP 56 
esteja presente na produção dessa obra. O Presidente recebeu a proposta e sinalizou que ela estará no Plano 57 
de Trabalho da gestão de 2022, tendo em vista a relevância do Professor Armando Dias Mendes para a 58 
Amazônia e para o Curso de Ciências Econômicas. Nas considerações finais, o Professor Eduardo Costa 59 
agradeceu pelo espaço concedido para sua exposição e pela atenção dispensada a ele pelo Presidente e pelos 60 
funcionários do Regional. Com a palavra, o Conselheiro Luiz Euclides informou que vai interceder junto ao 61 
Banco da Amazônia para pedir apoio através de um patrocínio tanto para o evento quanto para a publicação 62 
da importante biografia. 2.2. Aprovação da ATA da 7ª Reunião Ordinária de 2021: O Presidente 63 
apresentou aos Conselheiros a Ata da 7ᵃ Reunião Plenária de 2021, que foi enviada previamente por e-mail, e 64 
que após apreciada, foi aprovada pelos Conselheiros presentes. 2.3. Homologação de registros em geral: 65 
Homologar novo registro definitivo pessoa física: Processo n.° 139/2021-Corecon PA/AP-ARTHUR 66 
PHILLIP ALBERT MARQUES. Homologar reativação de registros definitivos pessoa física. Processo n.° 67 
136/2021-Corecon PA/AP- SANDRO VICENZO RIBEIRO RODRIGUES; Processo n.° 142/2021-Corecon 68 
PA/AP- MARCOS PAULO SOUSA MONTEIRO. Homologar cancelamento de registro definitivo pessoa 69 
física. Processo n.° 109/2021-Corecon PA/AP- ELEN ROSE SILVA ARNAUD; Processo n.° 133/2021-70 
Corecon PA/AP- JOHNN OSAMU SILVA OKAJIMA; Processo n.° 137/2021-Corecon PA/AP-71 
DOMINGOS NONATO ALMEIDA BELÉM; Processo n.° 138/2021-Corecon PA/AP- VIANEI 72 
CRISTOVÃO FERREIRA SERRA; Processo n.° 140/2021-Corecon PA/AP- ALUIZIO LOBATO TORRES. 73 
2.4. Balanço Financeiro do 3º trimestre: Com a palavra, o Conselheiro Luiz Euclides, membro da 74 
Comissão de Tomada de Contas, apresentou o seguinte parecer: “A Comissão de Tomada de Contas  75 

no exercício de sua atribuição, examinou a Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2021,  76 

constituída pelo Balancete Analítico de Verificação, Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, 77 

Balanço Orçamentário e Demonstrativo de Variações Patrimoniais, bem como o razão das contas e 78 

os extratos bancários do trimestre, onde se encontra demonstrada a arrecadação de anuidades e 79 

emolumentos, cheques liquidados, transferências online, receita de cartão, entre outras. Passando 80 

para as Receitas Correntes do 3º Trimestre o valor foi de R$ 126.566,30 e em Despesas Correntes 81 

do 3º Trimestre o valor fechou em R$162.341,31. Como se observa, nesse 3º trimestre registrou-se 82 

um déficit orçamentário, onde a despesa executada ultrapassou a receita realizada em                                 83 

RS 35.775,01, o que equivale a 22,03%. Passando para a arrecadação no 3º trimestre de 2021 cujo 84 

valor total foi de R$ 126.566,30, houve um acréscimo de 1,92% em relação ao mesmo período no 85 

exercício de 2020, cuja arrecadação foi de R$ 124.130,67. Dando prosseguimento na análise, 86 

informamos que o saldo em conta até a data do encerramento do 3º trimestre, fechou em                          87 

R$ 275.487,41  (Duzentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e um 88 

centavos). Os membros da CTC também sugeriram que o setor jurídico verificasse se juridicamente 89 

existe a possibilidade de terceirizar a cobrança, bem com, verificar se juridicamente os créditos em 90 

aberto podem ser vendidos, objetivando reduzir os lançamentos em dívida ativa a longo  prazo, 91 

hoje, registrado no valor total de R$ 2.560.087,58 (Dois milhões, quinhentos e sessenta mil, oitenta 92 

e sete reais e cinquenta e oito centavos). E para finalizar a CTC complementa em seu parecer que 93 

todas as despesas variáveis a serem executadas até o final do exercício, precisam ser analisadas 94 

antes de sua execução, para compatibilizar com os recursos que estão sendo arrecadados, 95 

objetivando manter o equilíbrio financeiro. Diante do explanado, a Comissão de Tomada de Contas 96 

apresenta o processo do Balanço Financeiro do 3º Trimestre de 2021 e seu parecer para 97 

apreciação dos nobres Conselheiros.”. Com a palavra, o Procurador Dr. Marcos Lopes informou que  98 
de acordo com a Lei 6.830, Lei de Execução Fiscal, referente as preferências do crédito tributário e não 99 
tributário inscritos na Dívida Ativa, não cabe a possibilidade de transferência de credito tributário, sendo 100 
este indelegável e intransferível. Portanto, os créditos  não podendo ser repassados a empresas terceirizadas 101 
de cobrança e nem vendidos. Diante do exposto, o presidente apresentou a plenária para votação, o 102 

Balanço Financeiro do 3º trimestre de 2021, que após complementação e considerações, foi aprovado 103 

pelos Conselheiros presentes. 2.5. Reajuste da Anuidade para 2022. Este ponto de pauta precisou ser 104 
transferido para a próxima reunião devido a falta de Quórum de Conselheiros. Ressaltamos que essa matéria 105 
é fundamental para subsidiar a proposta orçamentária. 3. O QUE OCORRER: 3.1. Propostas de temas 106 



 

 

 

 

                                                                                             

para o painel do XII ENAM: Foi solicitado que os Conselheiros encaminhassem para a Gerência 107 

sugestões de temas para o painel do XII Encontro de Entidades de Economistas da Amazônia Legal 108 

– ENAM, a ser realizado em Manaus/AM e as propostas recebidas foram: Conselheiro Luiz 109 

Euclides: BIOECONOMIA na Região Amazônica; Mercado Global de Carbono; Governança e ESG 110 

nos Negócios Sustentáveis. Conselheiro Kleber Mourão: Teoria e prática: O modelo atual de 111 

desenvolvimento regional pensado pelo Governo Federal para a Amazônia com o roteiro baseado 112 

em expor o espelhamento entre o discurso e a ação, demonstrar as diferenças existentes entre o 113 

atual modelo e os modelos das décadas anteriores e apontar os projetos em execução atualmente 114 

que merecem destaque na promoção do desenvolvimento da região e o convidado seria o 115 

Superintendente da SUDAM e o moderador seria o Presidente do Corecon PA/AP, e para fechar 116 

tivemos a proposta do Conselheiro Pablo Damasceno: A Importância do desenvolvimento da 117 

Amazônia frente ao cenário internacional. Diante dos temas propostos, o Presidente informou que 118 

seria encaminhado por e-mail aos Conselheiros que apresentaram as propostas que sugerissem o 119 

palestrante e moderador. E nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrado os trabalhos às 120 
dezessete horas e 10 minutos, agradecendo a participação de todos, dos quais eu, Glaucia Barata de Lima, 121 
lavrei a presente Ata que, vai assinada por mim e pelo Presidente da Sessão. Belém, vinte e oito de outubro 122 
de dois mil e vinte e um. 123 
 124 
                   125 
             Roberto Carlos Quintela de Alcantara                                  Glaucia Barata de Lima 126 
                                  Presidente                                                              Secretária ad hoc 127 


