
 

 

 

                                                                                             

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL 2 

DE ECONOMIA DA 9ª REGIÃO – PARÁ E 3 

AMAPÁ, REALIZADA DIA 29 DE 4 
SETEMBRO DE 2020, EM BELÉM-PA. 5 

 6 

PARTICIPANTES: Conselheiros Roberto Carlos Quintela de Alcantara, Leandro Morais de 7 

Almeida, Luiz Carlos das Dores Silva, Luiz Euclides Barros Feio, Marcus Vinicius Gomes Holanda, 8 

Omar Corrêa Mourão Filho, Daniela de Cássia Ferreira da Silva, Sérgio Felipe Melo da Silva, e os 9 

funcionários Maria Goretti Sarmanho, Edimilson Oeiras, Marcos Lopes, Cantarely Silva, Samara 10 

Faro, Sandra Lima e Glaucia Barata. Justificaram as ausências os Conselheiros André Cutrin 11 

Carvalho, Renan Alves Brandão, Pablo Damasceno Reis, Maria Lúcia Bahia, Isis Pena do Couto e 12 

Tânia Muricy Nascimento. ABERTURA: Às dezesseis horas e dez minutos do dia vinte e nove de 13 

setembro de dois mil e vinte, o Presidente Roberto Alcantara abriu a sessão e deu início aos 14 

trabalhos, agradecendo a presença de todos. INFORMES. 1.1. Congelamento de Anuidades:                15 

O presidente informou que alguns Corecons estão dialogando sobre o Congelamento dos valores 16 

previstos para a Anuidade 2021, considerando os reflexos econômicos da pandemia Covid-19.                17 

1.2. VIII RECRED: Com a liberação do Programa Nacional de Recuperação de Créditos que está 18 

sendo amplamente divulgado pelo regional, é grande a procura pelos Economistas que possuem 19 

débitos pendentes de regularização, onde a retirada de multas e juros cria uma oportunidade de 20 

renegociação, refletindo no quantitativo de redução da inadimplência. 1.3. Guia de Orientação 21 

Profissional do Economista: O Presidente informou que o Cofecon encaminhou um Guia de 22 

Orientação Profissional do Economista atualizado para este ano, com a finalidade de aproximar os 23 

gestores de RH dos Setores Público e Privado e dar conhecimento da legislação e regulamentações 24 

básicas sobre o exercício da profissão. Junto com o guia de orientações, foi encaminhado para 25 

fomentar a discussão no Sistema Cofecon/Corecons, o parecer jurídico do Corecon/DF que trata do 26 

tema de registro de Mestres e Doutores da área econômica. 1.4. Custos do Processo Eleitoral: O 27 

presidente apresentou aos Conselheiros para conhecimento o Oficio 654/2020/Cofecon que refere-se 28 

as despesas com o programa eletrônico de votação. O site de realização das eleições 2020 já está 29 

disponível através do endereço: https://www.votaeconomista.org.br e a votação ocorrerá no período 30 

de 28 a 30/10/2020, pela internet, a ser acessado de qualquer parte do Brasil ou do exterior.                     31 

2. ORDEM DO DIA. 2.1. Aprovação da Ata da 4ª Reunião Ordinária 2020: O Presidente 32 

apresentou a Ata da 4ᵃ Reunião Plenária de 2020, enviada previamente por e-mail, que após 33 

apreciada foi aprovada pelos Conselheiros presentes. 2.2. Homologação de Registros em geral: 34 

Homologar novos registros definitivos pessoa física. Processo n.º 028/2020 – CIDIA GISELE 35 

MAGNO MORAIS AZEVEDO; Processo nº.106/2020 – ARIMAR ARAÚJO RÊGO.                      36 

Homologar novo registro definitivo pessoa física, com isenção da primeira anuidade. Processo                37 

n.º 004/2020 – FRANLUCI DIAS NOGUEIRA; Processo nº 127/2020 – ELINE POETA DE SOUZA 38 

AMADI. Homologar prorrogações de suspensões de registros definitivos pessoa física. Processo              39 

n.º 047/2020 – PEDRO SOUZA DOS SANTOS; Processo n.º 048/2020 – SÔNIA MARIA ASSUNÇÃO 40 

RODRIGUES; Processo n.º 093/2020 – PAULO ROBSON ARAÚJO SERRA. Homologar 41 

cancelamentos de registros definitivos pessoa física. Processo n.º 020/2020 – CLÁUDIA MARIA               42 

DE SOUZA DIAS; Processo nº 033/2020 – NATANAEL RODRIGUES DE LIMA;                                 43 

Processo n.º 059/2020 – DELMA LÚCIA COELHO DA SILVA SOUSA; Processo                                      44 

nº 089/2020 – JESSICA PAZ MAIA; Processo n.º 108/2020 – ANA CRISTINA GOMES 45 

NASCIMENTO; Processo nº 112/2020 – ANTONIO RODRIGUES DA SILVA BRAGA; Processo                   46 

n.º 113/2020 – ANDRÉA ACATAUASSÚ DE OLIVA; Processo nº 114/2020 – RENATA                        47 

BRAGA DUMONT; Processo n.º 115/2020 – JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES; Processo                    48 

nº 118/2020 – HELLEN FERREIRA HENRIQUES DA SILVA; Processo n.º 124/2020 – CILAS DOS 49 

SANTOS SOUZA; Processo nº 125/2020 – ADO RODRIGUES DE CARVALHO; Processo                             50 

n.º 128/2020 – GENARDO CHAVES DE OLIVEIRA. Homologar cancelamento de registro definitivo 51 

https://www.votaeconomista.org.br/


 

 

 

                                                                                             

pessoa jurídica (sem a isenção das anuidades de 2018 a 2019) Processo nº 111/2020 – PLAMAZON 52 

CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. 2.3. Resolução n° 012/2020 “ad referendum”, premiações 53 
Mulher: Foi apresentada aos Conselheiros a Resolução 012/2020 que aprova os nomes indicados 54 

pelo Corecon PA/AP para concorrer às premiações Mulher Economista e Mulher Transformadora. 55 

Seguem as indicações: 1) Mulher Economista: Econ. Eveline Barbosa Silva Carvalho; Econ. Denise 56 

Lobato Gentil e Econ. Júnia Rodrigues Alencar. 2) Mulher Transformadora:  Irmã Francisca 57 

Erbenia Sousa; Ticiana Rolin Queiroz e Suellen Ramos. A presente resolução foi aprovada por 58 

unanimidade pelos presentes. 2.4. Balanço Financeiro do 2° Trimestre de 2020: A leitura e 59 

apresentação do parecer do processo nº.109/2020 foi feita pelo Conselheiro Leandro Almeida, 60 

membro da Comissão de Tomada de Contas: A Comissão de Tomada de Contas do Corecon  61 

PA/AP, no exercício de suas atribuições de análise e  acompanhamento dos processos, examinou 62 

em conjunto com a equipe técnica, o Balanço Financeiro do 2° trimestre de 2020 através das 63 

seguintes peças contábeis: Balancete Analítico de Verificação, Balanço Patrimonial, Balanço 64 

Financeiro, Balanço Orçamentário, Demonstrativos de Variações Patrimoniais, bem como a razão 65 

das contas e os extratos bancários do trimestre, onde se encontra demonstrada a arrecadação de 66 

anuidades e emolumentos, cheques liquidados, transferências online, receitas de cartão,                      67 

entre outros. Demonstrando o seguinte resultado de avaliação: Receita Corrente do 2° Trimestre 68 

foi de R$ 101.324,18 e a Despesa Corrente fechou em 131.844,07. Na arrecadação de receitas 69 

neste 2° trimestre de 2020, foi constatado que houve uma redução  em torno de 26,05% comparado 70 

ao mesmo período no exercício de 2019, que fechou em R$ 137.026,79. A CTC também registra a 71 

ocorrência de um déficit orçamentário no valor de R$ 30.519,89 considerando à queda na 72 

arrecadação por conta da inadimplência do período (62,75%) e os reflexos da pandemia Covid 19. 73 

No exercício de 2020 já foi arrecadado 51,46% do total da receita prevista e fazendo um 74 

comparativo com 2019, no mesmo período, o arrecadado fechou em 70,94%, uma diferença de 75 

19,48%. Levando em consideração os reflexos da pandemia e a inadimplência relatada acima, a 76 

arrecadação registrou bons resultados para o período. Registramos também na sequência, que o 77 

saldo bancário em conta fechou em R$ 278.944,42 até a data do encerramento deste trimestre. 78 

Dando prosseguimento a pauta de arrecadação, ressaltamos a importância que possui o programa 79 

RECRED disponibilizado pelo Cofecon para injetar receita e reduzir os índices de inadimplência 80 

nos Regionais, com a retirada de multas e juros dos débitos em aberto. Esta oportunidade de 81 

renegociação apresentou um resultado positivo de junho a setembro (este período foi utilizado 82 

como demonstrativo. Seguem os dados do Pará: 94 economistas renegociaram no programa o  83 

valor total de R$ 120.081, 68 (com a retirada de multas e juros). Deste valor o total recebido foi de 84 

R$ 58.270,95 e o total a receber foi dei R$ 61.810,73. Na jurisdição do Amapá: Foram                            85 

04 economistas que renegociaram e o valor total foi de R$4.748,84 (com retirada de multas e 86 

juros). Deste valor: o total recebido em conta das renegociações foi de R$1.273,79 e o valor a 87 

receber foi de R$3.475,05. Os resultados obtidos no RECRED foram considerados positivos. Dando 88 

continuidade na explanação, passando pro grupo de despesas complementando as de destaque, 89 

ressaltamos o valor total gasto em 2020 com a emissão de bilhete aéreo que fechou em R$733,05 e 90 

as diárias de deslocamento a serviço do Regional no total de R$1.200, que também sofreram com 91 

os reflexos da pandemia Covid 19 que fechou os aeroportos. Fazendo um comparativo com os 92 

valores gastos em 2019 para o mesmo grupo de despesas no mesmo período foi de R$5.081,64 93 

(bilhete aéreo) e R$7.900,00 (diárias). Informamos que as demais despesas gerais estão 94 

distribuídas nos comparativos contábeis que foram disponibilizados por e-mail. A comissão de 95 

tomada de contas reforça em todos os Balanços que as despesas variáveis a serem executadas até o 96 

final dos exercícios, precisam ser analisadas para sua execução, para compatibilizar com os 97 

recursos arrecadados no período, objetivando sempre manter o equilíbrio financeiro. Diante do 98 

exposto, a Comissão de Tomada de Contas se posiciona favorável à aprovação do processo                      99 

n° 109/2020 – Balanço Financeiro do 2° trimestre de 2020 pelos nobres Conselheiros regionais.”. 100 

Após leitura do parecer, o Conselheiro Leandro Almeida, membro da Comissão, fez algumas 101 

complementações sobre o trabalho realizado e a contadora Sandra Lima, fez algumas considerações 102 



 

 

 

                                                                                             

sobre o processo contábil. Em votação, o Conselheiro Marcus Holanda sugeriu ao plenário como 103 

alternativa, caso a situação da crise econômica se agrave, que seja pensada a possibilidade de 104 

locação do prédio ou venda do prédio Sede do Corecon PA/AP, objetivando preservar os recursos 105 

financeiros, sugerindo também o deslocamento da equipe de funcionários para uma estrutura menor 106 

como uma sala comercial. Ainda em discussão, o Conselheiro Sérgio Felipe Melo discordou da 107 

sugestão de venda do prédio Sede e propôs que fosse montada uma estratégia operacional 108 

objetivando ampliar a arrecadação de receitas. Sugestões registradas e considerando que não houve 109 

outras manifestações, o processo foi colocado em votação, sendo o Balanço Financeiro do                         110 

2° Trimestre de 2020 aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes. 3. O QUE 111 

OCORRER. Dando continuidade a pauta, o Presidente informou a todos que o Corecon PA/AP 112 

havia sido notificado pela equipe que analisa o portal de transparência dos                                 113 

Regionais e que os pontos levantados após verificação da equipe técnica, alguns já                               114 

tinham sido atendidos e outros foram alimentados conforme demanda. A consulta ao                          115 

portal de transparência do Corecon PA/AP encontra-se disponível através do site: 116 

https://www.coreconpara.org.br/transparência. E nada mais havendo a tratar, o Presidente Roberto 117 

Alcantara, deu por encerrado os trabalhos às dezessete horas e quarenta minutos, agradecendo a 118 

participação de todos, dos quais eu, Maria Goretti Sarmanho do Santos Freire, lavrei a presente Ata 119 

que, vai assinada por mim e pelo presidente da Sessão. Belém, vinte e nove de setembro de dois mil 120 

e vinte. 121 

 122 

                   123 

        Roberto Carlos Quintela de Alcantara                               Maria Goretti Sarmanho 124 

                        Presidente                                                         Gerente e Secretária ad hoc 125 


