
                                                                                          
 

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE 2 

ECONOMIA DA 9ª REGIÃO – PA/AP, 3 

REALIZADA DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017, 4 

EM BELÉM-PA. 5 

 6 

PARTICIPANTES: Conselheiros Regionais: Raul Paulo Sarmento, Kleber Antonio da 7 

Costa Mourão, Rosivaldo Batista, Omar Corrêa Mourão Filho, Marcus Vinícius Gomes 8 

Holanda, Antônio Ximenes Barros, Pablo Damasceno Reis, e os servidores Maria 9 

Goretti Sarmanho, Edimilson Oeiras, Marcos Lopes Netto, Cantarely Costa, Sandra 10 

Alcântara e Samara Faro. Justificaram as ausências os Conselheiros Nélio Geraldo 11 

Bordalo Filho, Roberto Carlos Quintela de Alcântara e Luiz Carlos das Dores Silva. 12 

ABERTURA: Às dezesseis horas e vinte minutos do dia sete de novembro de dois              13 

mil e dezessete, o Presidente Raul Paulo Sarmento abriu a sessão, deu início              14 

aos trabalhos e pediu a inversão de pauta, sendo aprovado pelos Conselheiros.                    15 

2. ORDEM DO DIA. 2.1. Leitura e aprovação da Ata da 6ᵃ Reunião Ordinária de 16 

2017. O presidente apresentou a Ata em questão, que foi encaminhada previamente 17 

por e-mail para apreciação, sendo aprovada pelos Conselheiros presentes.                       18 

2.2. Balanço financeiro do 3º trimestre de 2017.  A Comissão de Tomadas de 19 

Contas analisou o Processo do Balanço Financeiro do 3º trimestre de 2017 iniciando 20 

com o saldo de R$ 238.869,91, registrado em conta na data de 30/09/2017.                      21 

Um decréscimo 9,85% em comparação ao exercício de 2016, onde o saldo fechou em 22 

R$ 264.951,97, justificado pelo aumento da inadimplência de registros, ocorrência de 23 

despesas não previstas no orçamento, como o processo de danos morais no                   24 

valor total de R$ 14.709,73, transitado e julgado contra o extinto Regional do Amapá,   25 

reajustes dos serviços essenciais de energia elétrica que totalizou no trimestre uma 26 

despesa de R$ 4.286,86 e nos serviços de telefonia o valor de R$ 1.593,19. Além das 27 

despesas com emissão de passagens aéreas e diárias de deslocamento ao Estado do 28 

Amapá para despacho de processos judiciais e o fechamento dos cursos de Ciências 29 

Econômicas tem sido significativas no decréscimo da receita de arrecadação. A 30 

comissão de tomada de contas desde o início do exercício de 2017 analisa o 31 

comportamento das medidas administrativas implantadas para redução de despesas 32 

fixas e variáveis. Sendo que algumas destas despesas já atingiram seu limite de 33 

eficácia para redução. O trabalho tem sido constante para encontrar estratégias para 34 

aumentar a receita e manter um equilibrio satisfatório para manutenção do Regional e 35 

uma delas tem sido a intensificação da fiscalização externa e a emissão administrativa 36 

de boletos de recobrança das anuidades em aberto. Dando continuidade neste grupo 37 

de receitas, foram demontrados os resultados obtidos nos registros em geral, o 38 

demonstrativo de inadimplência do trimestre e as notas explicativas de sua ocorrência. 39 

Diante do exposto, pela comissão designada e do exame das peças que constituem 40 

este Processo contábil, constatou-se que os valores orçados para receitas e despesas 41 

se mantiveram, motivo pelo qual a Comissão de Tomada de Contas se posiciona 42 

favorável à aprovação do Processo registrado sob o nº 216/2017 - Balanço Financeiro 43 

do 3º trimestre de 2017. Após apreciação e considerações feitas pelos membros, o 44 

Processo foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes. Antes de 45 

passar para a próxima pauta, o Presidente do Regional apresentou a todos algumas 46 

cotações de preços de serviços como aquisição de placas solares e poço artesiano. 47 

Explicando que no momento de crise, instabilidade econômica e a queda na 48 

arrecadação, além das despesas acima citadas eram inviáveis a execução destes 49 



                                                                                          
 

serviços. 2.3. Proposta Orçamentária 2018.  Neste Processo está demonstrada de 50 

forma criteriosa a estimativa de receita e a fixação de despesa para execução no 51 

exercício de 2018, ambas no valor de R$ 955.203,62, conforme quadros 52 

demonstrativos em anexo. As notas explicativas contemplam as justificativas para a 53 

estimativa dos valores propostos, tanto para receita quanto para despesa, levando em 54 

consideração as reais possibilidades de arrecadação do Regional e os gastos 55 

executados em 2017. Diante do exposto, a Comissão de Tomada de Contas se 56 

posiciona favorável à aprovação do referido processo registrado sob o nº 217/2017, 57 

sendo acompanhado no seu parecer pela aprovação de todos os Conselheiros 58 

presentes. O presidente aproveitou a oportunidade e parabenizou todos os membros 59 

e funcionários integrantes da CTC pela dedicação aos trabalhos executados.                       60 

2.4. Homologação do Processo do Dossiê Eleitoral 2017. As Eleições eletrônicas 61 

2017 organizadas pelo COFECON apresentaram os seguintes resultados: Foram 62 

registrados conforme Ata de apuração da Comissão Eleitoral: 127 votos no total do 63 

pleito, 113 válidos (03 brancos e 11 nulos). As eleições eletrônicas de 2017 ocorreram 64 

nos dias 30 e 31/10/2017 em todo Brasil. Para concorrer ao pleito do Conselho 65 

Regional de Economia – 9ª Região (PA/AP) na escolha do terço de Conselheiros 66 

efetivos e suplentes para o triênio de 2018 a 2020 e delegado eleitor efetivo e 67 

suplente para o colegiado do COFECON, foi registrada a chapa: UNIÃO & FORÇA, 68 

sendo eleita através de votação eletrônica, constituída pelos economistas: Omar 69 

Corrêa Mourão Filho – Reg.823/PA, Luis Carlos das Dores Silva – Reg.1852/PA e 70 

Leandro Morais de Almeida – Reg.3404/PA para o cargo de conselheiros efetivos e os 71 

economistas Isis Pena do Couto – Reg.230/AP, Paulo Sérgio da Silva Araújo – 72 

Reg.3211/PA e Sérgio Felipe Melo da Silva – Reg.3949/PA para o cargo de 73 

conselheiros suplentes e o economista Rosivaldo Batista, reg. nº. 458 para o cargo de 74 

delegado eleitor efetivo e o economista Sávio de Jesus Tourinho da Cunha – 75 

Reg.3170/PA para o cargo de delegado eleitor suplente. Após apreciação do processo 76 

do Dossiê Eleitoral 2017, registrado sob o nº. 0183/2017 foi homologado por 77 

unanimidade pelos Conselheiros presentes. 2.5. Resolução nº 011/2017 – Alteração 78 

regimental. Foi apresentada pelo Presidente e aprovada pelos Conselheiros, a 79 

Resolução nº011/2017 que altera o Art. 57º do Regimento Interno, em que fica 80 

instituído que o presidente da Comissão de Tomada de Contas, será eleito pela 81 

comissão em sua primeira reunião e que a mesma exercerá as atividades de controle 82 

interno. 2.6. Resolução nº 012/2017 - Criação da Delegacia Regional do Amapá. 83 

Foi apresentada pelo Presidente a presente minuta da Resolução que cria a 84 

Delegacia Regional do Amapá, com ênfase para o Art. 10º, paragrafo único, que trata 85 

de sua criação sem ônus ou repasse financeiro a delegacia criada. Sendo, constituída 86 

fisicamente por recursos obtidos de patrocínios, doações, acordos de cooperação 87 

técnica etc. Os demais artigos estão explícitos na íntegra da mesma. A Resolução 88 

nº012/2017 foi aprovada pela maioria dos Conselheiros presentes. O Conselheiro 89 

Omar Corrêa Mourão Filho se absteve de votar nesta pauta, 2.7. Homologação de 90 

Registros. Homologação de Registros registro definitivo pessoa física. Processo 91 

n.º 224/2017 – CORECON-PA/AP. Barbara Brito de Oliveira; Homologar novos 92 

registros ativos com desconto. Processo n.º 218/2017. CORECON-PA/AP – Edson 93 

Benedito Roffé Borges; Processo nº 220/2017. CORECON-PA/AP–Vera Lúcia 94 

Oliveira; Processo nº 225/2017. CORECON-PA/AP – Sheila Maria Moreira Costa; 95 

Homologar suspensão de registros pessoa física. Processo n.º 088/2017 – 96 

CORECON-PA/AP- Marcílio da Silva Matos; Processo n.º 109/2017 – CORECON-97 

PA/AP – Ricardo Moraes Brandão; Homologar cancelamento de registros pessoa 98 



                                                                                          
 

física. Processo n.º 211/2017 – CORECON-PA/AP – Doralice Fonseca Araújo e 99 

Processo n.º 219/2017 – CORECON-PA/AP – Silvaneide Santos de Queiroz Corte 100 

Brilho. 1. INFORMES. 1.1. II ERECO NORTE - O Presidente informou aos 101 

Conselheiros que esteve presente representando o CORECON-PA/AP no Encontro 102 

Regional de Estudantes de Economia do Norte, realizado no período de 30/10 a 103 

04/11/2017 em Santarém/PA, com a oferta de oficinas, minicursos e palestras. 1.2. 104 

Ofício nº423/2017 - Atas de Plenárias do COFECON – O Presidente informou que 105 

foi encaminhado ao Conselho Federal de Economia via Ofício uma solicitação pedindo 106 

que fossem encaminhadas ao CORECON-PA/AP as ATAS das Plenárias que tratam 107 

da apreciação do pedido de ressarcimento de despesas do extinto CORECON/AP 108 

anteriores a incorporação. 1.3. Ofício nº. 0397/2017 – Representatividade dos 109 

Regionais - O Presidente informou que foi encaminhado ao Conselho Federal de 110 

Economia via Ofício, justificativas para apreciação do pedido de representação dos 111 

Regionais após a realização do 22º CBE, entregue na Reunião ampliada do 112 

COFECON ocorrida no dia 09/09/2017 em Belo Horizonte. Foi solicitado que a 113 

referida proposta fosse discutida na próxima plenária, com a participação dos 114 

Presidentes dos CORECON’s, e que ali terão oportunidade de defendê-la, sem custos 115 

para o COFECON. E nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrado os 116 

trabalhos às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, agradecendo a participação 117 

de todos, dos quais eu, Maria Goretti Sarmanho, lavrei a presente Ata que, depois de 118 

lida e achada, vai assinada por mim e pelo presidente da sessão. Belém, sete de 119 

novembro de dois mil e dezessete.  120 

 121 

                   122 

         Raul Paulo Sarmento                             Maria Goretti Sarmanho do S. Freire  123 

                        Presidente                                           Gerente e secretária ad hoc 124 


