
 

 

 

                                                                                             

ATA DA 3ª REUNIÃO ON LINE 1 

ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO 2 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 3 

DA 9ª REGIÃO – PARÁ E AMAPÁ, 4 

REALIZADA DIA 11 DE MAIO DE 2021, 5 
EM BELÉM-PA. 6 

 7 

PARTICIPANTES: Conselheiros Regionais: Roberto Carlos Quintela de Alcantara, Mário 8 

Vasconcelos Sobrinho, Marcus Vinicius Gomes Holanda, Sérgio Felipe Melo da Silva, Maria Lúcia 9 

Bahia Lopes, Renan Alves Brandão, André Cutrin Carvalho, Antonio Fernando Ferreira Ramos, 10 

Marcio Bastos Guerra, Daniela de Cássia Ferreira da Silva e os empregados Maria Goretti 11 

Sarmanho, Edimilson Oeiras, Marcos Lopes Netto, Samara Faro, Sandra Alcântara e Cantarely 12 

Costa. Justificaram ausência a Conselheira Tânia Muryci Nascimento e os Conselheiros Pablo 13 

Damasceno Reis, Raul Paulo Sarmento, Kleber Antonio da Costa Mourão, Luiz Euclides Barros 14 

Feio e Benedito Barros Caldas. Em cumprimento as normas e medidas de distanciamento social em 15 

decorrência da pandemia do Corona Vírus, esta reunião plenária foi realizada na modalidade virtual. 16 

ABERTURA: Às quinze horas do dia onze de maio de dois mil e vinte e um, o Presidente Roberto 17 

Alcantara abriu a sessão e deu início aos trabalhos tornando como efetivos nesta reunião os 18 

Conselheiros suplentes Renan Brandão e André Cutrin. 1. INFORMES. 1.1. Of.Circular 19 

019/2021/Cofecon. Demandas do Fórum dos Presidentes dos Regionais: Vários assuntos foram 20 

colocados em pauta como a prorrogação do RECRED; A disponibilização da RAIS 2020 para 21 

auxiliar a fiscalização; O aumento da inadimplência e as estratégias de auxílio aos Corecons, para 22 

melhorar a arrecadação de receitas, como a implantação do sistema de cursos online como fonte 23 

alternativa para minimizar os impactos financeiros. Foram dados informes sobre a PEC 108/2019, 24 

tendo em vista que a matéria precisa ser acompanhada pelo Cofecon, ocasião em que foi sugerido 25 

que ao reunir-se com o “Conselhão”, que contempla os demais conselhos de classe, fosse elaborado 26 

um Boletim em relação à PEC 108/2019 e demais temas de interesse do Sistema Cofecon/Corecons 27 

e divulgado junto aos Regionais; As Eleições no Sistema Cofecon/Corecons, previsão orçamentária, 28 

filiados e a redução de custos, considerando as dificuldades financeiras e a redução de novos 29 

registros; Foi discutido também que fosse realizada pelo Cofecon uma campanha nacional 30 

mostrando a importância do profissional para a sociedade, objetivando o fortalecimento e a 31 

valorização a profissão do economista; Alguns regionais pediram ao Cofecon que fosse firmado um 32 

convênio com as certificadoras digitais para facilitar o acesso ao certificado digital para os 33 

economistas registrados; Foi discutida também no Fórum a possibilidade de redução, pelo Cofecon, 34 

das anuidades para novos economistas; Isonomia do piso salarial: Onde foi explanado que não há lei 35 

que defina piso salarial para a categoria economista; Foi proposto também que a cobrança da taxa de 36 

ART de Projeto deveria ser proporcional ou de acordo com o valor do projeto. Após as discussões, 37 

foi encaminhada a solicitação para que o Cofecon se reunisse com os dirigentes de bancos e 38 

instituições que trabalham com projetos para assegurar a participação dos economistas como 39 

responsáveis técnicos; Foi discutida também a possibilidade de análise de que a Eleição dos 40 

presidentes dos Corecons fosse até a última sessão plenária do ano: Diante do explanado foi 41 

sugerido que fosse elaborado um parecer jurídico referente a esta questão; e rever a representação 42 

federativa junto ao Cofecon, com Conselheiros efetivos: foi argumentado que no momento, a não 43 

participação de todos foi para reduzir os custos com as plenárias e agora, com as reuniões virtuais 44 

em 2020 houve uma redução de custos e a discursão poderia retornar a pauta.                                          45 

1.2. Of.Circular 0309/2021/Cofecon – Relatório do portal da transparência junto ao TCU:                   46 
O expediente trata das demandas de atualização de informações nos portais dos Regionais em 47 

atendimento as Legislações vigentes, sendo coordenada e acompanhada pela comissão de                                48 

trabalhos do Cofecon. 1.3. Portaria 11/2021/Cofecon: Designação dos membros da Comissão 49 

eleitoral do Cofecon para condução dos trabalhos em 2021. 1.4. Resolução 2.066/2021/Cofecon- 50 



 

 

 

                                                                                             

Regulamento do XXVII Prêmio Brasil Economia: O Prêmio Brasil de Economia segue com  51 

as inscrições abertas que poderão ser realizadas no site http://www.cofecon.org.br/pbe , no período 52 

de 5/4/2021 a 28/5/2021. Apenas para as categorias Livro e Artigo Técnico ou Artigo Científico 53 

serão aceitos aqueles que tenham mais de um autor, sendo que todos eles devem ser economistas 54 

devidamente registrados e adimplentes nos respectivos Conselhos Regionais de Economia. Em 55 

relação as Monografias ou Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação em Ciências 56 

Econômicas, as mesmas deverão ser inscritas exclusivamente pelos Conselhos Regionais de 57 

Economia. Registramos que todos os trabalhos de monografias de graduação dos Regionais, 58 

premiados na colocação de 1º lugar, estarão automaticamente inscritos no Prêmio Brasil de 59 

Economia do COFECON. 1.5. Notificação 001/2021/Corecon – Transferência de registro: A 60 

mesma trata da fiscalização junto a um economista registrado no RJ, atuando com regularidade no 61 

Estado do Pará, cabendo em ocorrências desta natureza, a transferência de jurisdição ou a opção de 62 

manter os dois registros. A opção efetuada pelo economista foi a transferência do registro para 63 

Belém/PA. 1.6. Projeto Qualificação Profissional Famep: Entidades de Classe que mais 64 

empregam profissionais atuantes nas Prefeituras Municipais do Estado do Pará. O projeto objetiva 65 

mostrar a importância do profissional para o planejamento e execução de atividades nas prefeituras, 66 

contando a participação de Conselhos como o CRA, CRECI, CRC, CORECON entre outros. 2. 67 

ORDEM DO DIA. 2.1. Aprovação da ATA da 3ª Reunião Ordinária: O Presidente apresentou a 68 

Ata da 3ᵃ Reunião Plenária de 2021, enviada previamente por e-mail, que após apreciada foi 69 

aprovada pelos Conselheiros presentes. 2.2. Homologação de registros em geral: Homologar novo 70 

registro definitivo pessoa física, Processo nº.034/2021–RAIANE LOPES DE SOUSA. Processo 71 

nº.078/2021–TALLYSON OSMAR NASCIMENTO DE SOUSA. Homologar transferências de 72 

registros de pessoa física. Processo nº.085/2021–VALFREDO MAIA DE FARIAS. Homologar novos 73 

registros ativos com desconto. Processo nº.033/2021-MARIA DO CÉU SANTANA DA PAIXÃO, 74 

Processo nº.046/2021-ELEONORA ARAÚJO DO COUTTO,  Processo nº.065/2021-MARIA DE 75 

FÁTIMA DA COSTA LEÃO, Processo nº.044/2021-ROSANGELA TEREZA AMORAS DA ROCHA 76 

FRAGA, Processo nº.051/2021-ALDACI DE MORAIS FARIAS. Homologar suspensões de registros 77 

definitivos pessoa física. Processo nº.042/2021- JOÃO DE DEUS AMARAL JUNIOR; Processo n.º 78 

052/2021-MARIANA NASCIMENTO OLIVEIRA; Processo nº.067/2021-SAMYA ALINE RAMOS 79 

DA SILVA, Processo n.º 043/2021- FERNANDA CARDOSO LEAL; Processo n.º 005/2021- 80 

KATIUCY RIBEIRO GUIMARÃES; Homologar prorrogação de suspensão de registro definitivo 81 

pessoa física. Processo nº.038/2021-ANA CECÍLIA DENIUR DE ALMEIDA. Processo nº.064/2021-82 

MARCOS MONTEIRO LOPES, Processo nº.048/2021-SILVANA DO SOCORRO MEDEIROS DE 83 

QUEIROZ. Homologar cancelamentos de registros definitivos pessoa física. Processo nº.0165/2020–84 

BÁRBARA BRITO DE OLIVEIRA; Processo nº.040/2021-MARIA YUMI TAKAKUWA,                     85 

Processo n.º.041/2021–JOÃO MOISÉS TORRES DA SILVA, Processo n.º.045/2021–SAMARA 86 

CINTIA LOBO VENANCIO; Processo nº.059/2020–DIEGO TRAVASSO DA COSTA; Processo 87 

n.º.068/2020-RAFAELA RODRIGUES LIMA, Processo n.º.032/2021-ALAN DA SILVA CARDOSO, 88 

Processo n.º.032/2021–MARIA CECILIA CANTNAHEDE BEZERRA, Processo nº.049/2021–ERICA 89 

SOUSA RÊGO, Processo n.º.060/2021-MARCOS MADEIRA ANTUNES, Processo nº.070/2021-90 

SUELEN DANIELE BARROS PEREIRA e Processo n.º.079/2021–ANGELA MARIA PAIER.                    91 

2.3. Balanço Financeiro do 1º trimestre de 2021: O Presidente da Comissão de Tomada de 92 

Contas, Conselheiro Marcus Holanda apresentou ao plenário o seguinte parecer: “A Comissão de 93 

Tomada de Contas do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá, no exercício de suas 94 

atribuições, examinou as peças contábeis que constituem o Balanço Financeiro do 1º trimestre de 95 

2021, como o Balancete Analítico de Verificação, Balanço Patrimonial, Financeiro, Orçamentário 96 

e Demonstrativo de Variações Patrimoniais, extratos bancários do trimestre demonstrando a 97 

arrecadação de anuidades e emolumentos, cheques liquidados, transferências online, receitas de 98 

cartão, aplicação financeira, tarifas bancárias e valores de cota parte, além de planilhas gerenciais 99 

das despesas mais expressivas. Em continuidade, em Receitas Correntes o valor fechou em                        100 

R$ 348.773,33 e em Despesas Correntes o valor foi de R$ 194.629,63 no trimestre. A CTC destaca 101 
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que com a arrecadação no valor de R$ 348.671,45 (trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e 102 

setenta e um real e quarenta e cinco centavos) no 1º trimestre de 2021, foi registrado um acréscimo 103 

de 0,69% em comparação ao mesmo período de 2020, cujo valor encerrou em R$ 346.269,10. 104 

Dando prosseguimento, e passando agora para as modalidades de destaque na arrecadação de 105 

receitas, ressaltamos que o VIII RECRED permanece em vigor no exercício de 2021 até a data de 106 

30/06/2021, conforme prorrogação autorizada pelo Conselho Federal de Economia através da 107 

Resolução 003/2021. Sendo constantemente divulgado nas redes sociais, mala direta e WhatsApp 108 

do Regional. Informamos que o saldo total registrado em contas até a data do encerramento deste 109 

1º trimestre de 2021 fechou em R$ 324.031,77 (Trezentos e vinte e quatro mil, trinta e um reais e 110 

setenta e sete centavos). Somando os saldos bancários disponíveis em contas do Banco do Brasil e 111 

aplicações financeiras e Caixa Econômica Federal (alvarás judiciais). Em relação à análise geral 112 

do processo contábil nº084/2021, a Comissão informa que na conta “amortização da dívida” foi 113 

registrado um lançamento equivocado no valor de R$ 11.767,65, detectado na troca dos sistemas 114 

contábeis. Este valor precisou ser transportado provisoriamente para a conta “empréstimos 115 

obtidos”, necessitando do ajuste para correção de dados a ser executado no exercício de 2021 116 

(segue nota explicativa específica).Dando prosseguimento na análise, passando para a dívida ativa 117 

ajuizada, a CTC em suas atribuições, levando em consideração as dificuldades encontradas no 118 

decorrer da cobrança administrativa e considerando os processos inscritos em dívida ativa que não 119 

puderam ser ajuizados no sistema on line da justiça, dos 114 inscritos do PARÁ (63) que não 120 

puderam ser ajuizados e 155 do AMAPÁ (69), sugere que para a coleta de dados necessários para 121 

ajuizamento seja feita uma chamada pública na imprensa oficial do Estado e em jornal de grande 122 

circulação aos economistas para que atualizem seus dados cadastrais junto ao Corecon. Em suas 123 

considerações finais, o Conselheiro Marcus Holanda ressaltou a importância do acompanhamento 124 

da inadimplência no Regional, preocupado com a queda na arrecadação de receitas e no 125 

cumprimento das despesas mensais de manutenção e folha de pessoal. A íntegra deste parecer 126 

encontra-se no processo contábil. Diante do exposto aqui demonstrado neste parecer, a Comissão 127 

de Tomada de Contas se posiciona favorável à aprovação do Processo de nº 084/2021 pelos nobres 128 

Conselheiros” . Diante do exposto, em votação, o Balanço Financeiro do 1º trimestre de 2021 foi 129 

aprovado sem ressalvas pelos Conselheiros presentes. 2.4. II Reformulação Orçamentária 2020: 130 

O Presidente da Comissão de Tomada de Contas, Conselheiro Marcus Holanda apresentou o 131 

seguinte parecer: “A Comissão de Tomada de Contas do Corecon PA/AP, no exercício de suas 132 

atribuições, examinou o processo nº043/2021 da Reformulação Orçamentária em pauta na                     133 

3ª reunião ordinária do plenário, foi analisado pelos membros da Comissão de Tomada de Contas 134 

do Conselho Regional de Economia – 9ª Região PA/AP, e se constitui nas notas explicativas, 135 

quadros complementares de receita e despesa, quadros de natureza da despesa e quadro das 136 

categorias econômicas, demonstrando os valores remanejados (suplementados/reduzidos) para 137 

receitas R$ 70.000,00 e para despesas R$ 14.070,00, não alterando o valor projetado para o 138 

orçamento de R$ 869.651,47. A CTC em sua análise justificou que as peças contábeis apresentadas 139 

é necessária para adequação dos valores previstos, com os valores executados. Diante do exposto 140 

aqui demonstrado neste parecer, a Comissão de Tomada de Contas se posiciona favorável à 141 

aprovação do Processo de nº 043/2021 pelos nobres Conselheiros. Diante do exposto, em votação, 142 

a II Reformulação Orçamentária foi aprovada pelos Conselheiros presentes. 2.5. Ajuste contábil da 143 

conta “empréstimos obtidos”: O Presidente da Comissão de Tomada de Contas, Conselheiro 144 

Marcus Holanda apresentou a nota explicativa da conta “empréstimos obtidos”. Esta nota 145 

explicativa faz referência a um lançamento na conta “amortização da dívida”, onde consta 146 

registrado o valor de R$ 11.767,65, valores esses que se referem a pagamento de folha e guia de 147 

GPS e darf de IRRF, lançados de forma equivocada em 2012 na conta (2.2.1.02.01)conforme anexo 148 

do razão contábil. Com a migração do sistema contábil, na época não pode ser readequado este 149 

valor para a conta correta. Diante disso, o valor de R$ 11.767,65 preciso, para finalizar a 150 

instalação do novo sistema SISCAC, provisoriamente precisou ser lançado na conta intitulada 151 

“empréstimos obtidos”. Com a finalização para o sistema novo, este valor precisa ser remanejado 152 



 

 

 

                                                                                             

para a conta correta. Após apreciação em plenária, a demanda será encaminhada ao Cofecon para 153 

apreciação. 2.6. Tema da Semana do Economista 2021: O presidente ressaltou a importância de 154 

se trabalhar propostas de tema para a Semana do Economista 2021, e pediu a todos que dessem 155 

sugestões até 28/05/2021. Bem como, já fossem sugeridas as propostas de palestras, palestrantes e 156 

moderadores para o evento anual. A data proposta para a Semana foi de 12 e 13/08/2021. 3. O que 157 

ocorrer. O presidente informou da importância do trabalho das comissões técnicas do Corecon no 158 

auxílio as atividades internas como processos contábeis, registros em geral, eventos como palestras 159 

e outros de visibilidade junto a sociedade em geral, e complementou com ações para o fortalecer da 160 

profissão economista junto aos órgãos públicos e privados. Aproveitou a oportunidade e registrou na 161 

reunião on line a presença da Conselheira Hellen Berbel diretamente de Breves/PA. Parabenizou o 162 

Conselheiro André Cutrin pelo lançamento do livro “Impactos da Pandemia na Economia 163 

Brasileira”. Informou a todos que dando seguimento no projeto economia em pauta, está no 164 

planejamento de atividades on line do regional a palestra “Oligopolização do ensino privado 165 

superior no país” que será ministrada pelo economista Rosivaldo Batista em data a ser informada. 166 

O Conselheiro Sérgio Felipe com a palavra sugeriu uma palestra para o início de junho em conjunto 167 

com a coordenação do Laboratório de ciências aplicadas da UFPA com tema a ser elaborado. O 168 

presidente parabenizou a proposta e sugeriu a data de 10/06/2021 para esta atividade. E nada mais 169 

havendo a tratar, o Presidente, deu por encerrado os trabalhos às dezoito horas, agradecendo a 170 

participação de todos, dos quais eu, Maria Goretti Sarmanho, lavrei a presente Ata que, vai assinada 171 

por mim e pelo Presidente da Sessão. Belém, onze de maio de dois mil e vinte e um. 172 

 173 

                   174 

        Roberto Carlos Quintela de Alcantara                             Maria Goretti Sarmanho 175 

                            Presidente                                                           Gerente e secretária ad hoc 176 


