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PORTARIA Nº 015/2019 
 

O Presidente do Conselho Regional de Economia do Pará – 9ª Região (PA/AP), no 

uso de suas atribuições legais e regulamentares que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e a Lei 

nº.1.411 agosto de 1951 e suas alterações pelo Decreto nº.31.794/52: 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Nomear a economista HELLEN FERRAZ BERBEL BENTES, portadora 

do CPF/MF nº 828.869.622-87, registro nº 3874, como REPRESENTANTE na região do Marajó. 

 

Art. 2º. A área geográfica de sua atuação será a região do Marajó, nos municípios de 

Afuá, Anajás, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Muaná, Ponta de Pedras, Santa Cruz do 

Arari, Salvaterra, São Sebastião da Boa Vista e Soure. 

 

Art. 3º. As atividades da Representante obedecerão a todas as Leis que regem a 

profissão do economista e, sobretudo, às regras e regulamentações dispostas no regimento interno 

deste Conselho Regional. 

 

Art. 4º. A representante representará oficialmente este regional nas demandas e 

ações que for requisitada, dentre outras, tais como: 

 

I – prestar informações aos economistas daquela região sobre a atuação profissional, 

as legislações e suas alterações; 

 

II – representar o Corecon PA/AP nos órgãos, eventos, solenidades e atividades que 

o Presidente ou o plenário lhe convocar; 

 

III – auxiliar os economistas da região a ter acesso aos serviços que são prestados 

pelo regional, como receber formulários: para registro, cancelamento, ativos com desconto, renovação 

de carteira profissional, coleta de digital e assinatura, certidões de regularidade, entre outros; 

 

IV – despachar documentos e executar outros procedimentos que forem necessários 

para o bom andamento das atividades junto ao Corecon PA/AP; 

 

V – trabalhar para o fortalecimento da categoria e do Corecon PA/AP na região de 

sua abrangência. 

 

Art. 5º. O mandato da Representante será de 01 (um) ano, contado da data de sua 

nomeação. 

Art. 6º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

  

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Belém/PA, 06 de maio de 2019. 

 

 

Econ. Raul Paulo Sarmento 

PRESIDENTE 


