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Este   Relatório de Gestão (2014) contém as 
ações do Conselho Regional de Economia

da 9ª Região - Pará, para demonstrar ao público 
em geral o papel do economista

no desenvolvimento do Estado do Pará,
por  meio da efetiva ficalização que proporciona 

a valorização do profissional economista

RELATÓRIO DE GESTÃO  2014
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APRESENTAÇÃO

Prezado economista,

 O Conselho Regional de Economia do Pará trabalhou de forma incessante para garantir aos 
economistas paraenses lugar de destaque no mercado de trabalho. O setor de fiscalização executou 
notificações e autos de infração, possibilitando aos economista o exercício legal da profissão. Diante do 
crescimento no número de inscritos, é um dever ampliar e melhorar nossos serviços prestados.

 Entre elas, estão as parcerias com algumas instituições de serviço particulares. O nosso associado e 
seus dependentes poderão usufruir de desconto na mensalidade de cursos de idiomas, cursos de graduação, 
plano odontológico e planos de saúde. Estes benefícios foram estendidos aos alunos do curso de Ciências 
Econômicas. Dessa forma, o CORECON-PA está buscando novas conquistas aos nossos profissionais 
registrados.

 Observando o crescimento econômico que o Pará tem apresentado, em razão da exploração de 
recursos minerais, do agronegócio e do setor industrial, propomos à Universidade da Amazônia a volta do 
curso de graduação em Ciências Econômicas. O objetivo é formar mais profissionais na área econômica, 
atendendo, assim, à demanda resultante do crescimento do nosso Estado, potencializando e fortalecendo 
cada vez mais a nossa economia.

 Foi pensando na melhoria da qualidade de vida dos economistas registrados no Conselho, no 
fortalecimento da área de econômica da nossa região, que o CORECON-PA trabalha com o objetivo de 
aproximar os economistas do nosso Estado. Foi aprovado pelo Plenário a criaçao do Corecon Intinerante, 
que visa realizar reuniãos plenárias nas áreas de integração regional.

 Com a implantaçaõ do SICAFWEB, programa que permite  ao economista atualizar seus dados 
cadastrais e permitir ao público em geral pesquisar a regularidade do profissional economista perante o 
Conselho, dando mais credibilidade aos profissionais registrados. A luta incansável do CORECON-PA pela 
aprovação da PL 658/2007, tem se tornado um marco na gestão.
 
 Oferecer novas oportunidades e zelar pelo bem estar de nossos profissionais da área econômica, trará 
frutos significantes para nossa jornada. Todas essas ações é resultado de uma gestão coletiva e participativa.

 Estamos aqui para servir você, economista!

Rosivaldo Batista
Presidente do Conselho Regional de Economia 9ª Região - Secção Pará
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PLANO DE TRABALHO

1. Divulgação da Profissão Economista. 
1.1. Foram promovidos fóruns de debate sobre temas de relevante interesse para a economia paraense 
envolvendo parceiros como: ACP, FAEPA, FECOMÉRCIO, FIEPA, IDESP e outros; 
1.2. Propor junto à Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), a inclusão da temática voltada para 
a educação financeira entre as disciplinas de ensino fundamental, para a formação de cidadãos paraenses 
mais conscientes do ponto de vista econômico;
1.3. Aperfeiçoar a comunicação entre economistas da área de consultoria empresarial, instituições financeiras 
e órgãos de governo voltados para o fomento do desenvolvimento econômico e regional do Estado do Pará;
1.4. Divulgar o papel do CORECON-PA na sociedade em geral com a finalidade de estar mais próximo e 
participativo dos acontecimentos econômicos do Estado.

2. Valorização Profissional. 
2.1. Retomar a ação de articulação e apoio para a promulgação da Lei estadual na Assembléia Legislativa, 
objetivando estabelecer um piso salarial para profissionais de economia do setor público e privado;
2.2. Fiscalizar a implementação da ART junto às instituições financeiras e demais órgãos públicos, para 
garantir o mercado de trabalho do economista; 
2.3. Fiscalizar o exercício profissional e enquadrar na forma da lei o exercício ilegal da profissão;
2.4. Estreitar as relações com os estudantes de economia, oferecendo palestras, seminários, workshop, 
cursos e outros;
2.5. Propor junto ao COFECON a anuidade progressiva para estudantes de economia; 
2.6. Fomentar junto às empresas e órgãos a necessidade e a importância de se contratar economistas 
projetistas.

3. Qualificação e Atualização Profissional 
3.1. Oferecer Cursos nas áreas de elaboração de projetos, de captação de recursos de fomento, dentro 
das modalidades exigidas, avaliação e gestão econômica de investimentos, perito econômico, EIA-RIMA, 
Valoração e Gestão Ambiental e cursos preparatórios para concursos, bem como cursos na área do setor 
público dando enfoque à Lei do Orçamento nº 4.320, Lei de Licitações Públicas nº 8.666. Bem como LDOs 
e LOAs Para Estados Municípios e da União específicos entre outros, a custos acessíveis buscando 
patrocinadores e parceiros;

4. Ação Solidária e Lazer 
4.1. Fortalecer a ação CORECON Solidário, arrecadando alimentos com as diversas atividades e eventos com 
a finalidade de doar para as creches, e instituições de apoio a crianças e adolescentes em situação de risco. 
4.2. Trabalhar para melhorar a estrutura de atendimento do Regional com o objetivo de aperfeiçoar cada vez 
mais as atividades operacionais;
4.3. Criar Delegacias Regionais para atender as demandas dos economistas que não podem se deslocar 
até a Capital para tratar de assuntos relevantes ao seu registro profissional e demais atividades em geral.
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 - Posse dos novos conselheiros, efetivos e 
suplentes, eleitos em fevereiro de 2014: Conselheiros 
efetivos – os economistas Armando Lírio de Souza, 
Rinaldo Ribeiro Moraes e Raul Paulo Sarmento. 
Conselheiros suplentes – os economistas José de 
Lima Pereira, José do Egypto Soares Filho e Lady 
Francis Araújo Rodrigues;
 - Eleição e posse do presidente e vice-
presidente do Conselho de Economia do Pará: 
Após a votação, foram eleitos por unanimidade os 
conselheiros regionais Rosivaldo Batista e Maria 
Lúcia Bahia Lopes, para a presidente e vice-
presidente do CORECON-PA, respectivamente;

AÇÕES INTERNAS

1ª Reunião Ordinária do Plenário 2014
 - Composição das Comissões Técnicas 
do Conselho: comissão de registro; comissão de 
tomada de contas; comissão de licitação; comissão 
de controle de patrimônio; comissão de educação; 
comissão de direitos humanos; comissão de 
comunicação e eventos; comissão de politica e 
desenvolvimento regional; comissão de revisão 
do regimento interno; comissão de economistas 
projetistas; comissão de mercado de trabalho e 
valorização profissional; comissão de planejamentos 
estratégicos e comissão de articulação e promoção 
social do economista.

 - Aprovação da Prestação de Contas do 
Exercício de 2013;
 - Semana do Economista: Apresentação da 
programação da Semana do Economista 2014;
 - Leitura e Aprovação da Ata da 1ª Plenária 
Ordinária de 2014;
 - Leitura e Aprovação da Ata da 7ª Plenária 
Ordinária de 2013;
 - Prêmio de Monografia de Graduação 
“Armando Correa Pinto”: Proposta do regulamento 

2ª Reunião Ordinária do Plenário 2014
do Prêmio de Monografia de Graduação 2014;
 - Prêmio de Monografia de Especialização 
2014: Proposta do regulamento do Prêmio de 
Monografia de Especialização 2014;
 - Prêmio de Dissertação de Mestrado 2014: 
Proposta do regulamento do Prêmio de Monografia 
de mestrado 2014
 - Aprovação de Registros Novos, 
Cancelamentos, Transferências e Suspensões de 
Registros, Registros Remidos e Isenções de débito.

 - Aprovação do Balanço financeiro do 1º 
Trimestre de 2014;
 - Apoio a Universidade Federal do Pará para 
a realização evento alusivo aos 65 anos do curso de 
economia;
 - Aprovação da Ata da 2ª Plenária Ordinária 
de 2014;

3ª Reunião Ordinária do Plenário 2014
 - Aprovação dos membros da Comissão do 
Prêmio de Monografia Armando Corrêa Pinto;
 - Criação e Aprovação do Regulamento do 
CORECON Acadêmico;
 - Aprovação de Registros Novos, 
Cancelamentos, Transferências e Suspensões de 
Registros, Registros Remidos e Isenções de débito.

 - Aprovação da Ata da 3ª Plenária Ordinária 
de 2014;
 - Atualização do Calendário de Reuniões;
 - Gincana de economia 2014 do CORECON-
PA;
 - Aprovação de Registros Novos, 
Cancelamentos, Registros Remidos e Isenções 
de débito.

4ª Reunião Ordinária do Plenário 2014
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 - Aprovação da Ata da 4ª Plenária Ordinária 
de 2014;
 - Eleições CORECON/PA 2014: Proposta do 

5ª Reunião Ordinária do Plenário 2014
calendário eleitoral para 2014;
 - Aprovação de Registros Novos, 
Cancelamentos, e Isenções de débito.

	 -	Aprovação	da	Ata	da	5ᵃ	Reunião	Plenária	
de 2014;
 - Homologação do Processo Eleitoral de 
2014 do CORECON-PA;
 - Homologação de novos registos de pessoa 
física; homologação de novos registros remido; 

6ª Reunião Ordinária do Plenário 2014
homologação de reativação de registro de pessoa 
física; homologação de registro definitivo de pessoa 
jurídica.
 

 - Apresentação do Balanço das Ações de 
2014;
 - Delegacia de Santarém. Foram discutidas 
formas para instalar a Delegacia no município, tendo 
em vista a demanda pelo CORECON-PA na região 
do Oeste do Pará
 - Retomada do curso de Economia da 
UNAMA. 
 - CORECON ITINERANTE em Castanhal-PA
 - Educação Financeira nos Shoppings.
 - Atividade de Canaã dos Carajás-PA. 
O economista Mauro Corrêa será responsável 
pela apresentação de uma palestra de Educação 
Financeira na Feira do Empreendedor no Município 

7ª Reunião Ordinária do Plenário 2014
de Canaã dos Carajás
	 -	Aprovação	da	Ata	da	6ᵃ	Reunião	Plenária	
de 2014
 - Aprovação da Reformulação da Proposta 
Orçamentária de 2014
 - Aprovação do 2° Balanço Financeiro de 
2014;
 - Homologar novos registros com e sem 
isenção de anuidade, homologar cancelamento 
de registro. Homologar novos registros definitivos 
pessoa física
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 Componentes: Pablo Damasceno Reis 
(Presidente); Lady Francis Araújo Rodrigues 
(Suplente); Nélio Geraldo Bordalo Filho (Efetivo); 
Sávio de Jesus Tourinho da Cunha (Efetivo) e 

COMISSÕES DE TRABALHO

Comissão de Registro
Samara Faro (Servidora).
 Competências: Analisar e dar parecer sobre 
os processos de registros novos, cancelamentos, 
solicitação de registros remidos e isenção de débitos.

 Componentes: Kleber Antônio da Costa 
Mourão (Presidente); Sávio de Jesus Tourinho 
da Cunha (Efetivo); Carlos Vicente dos S. Cidade 
Nascimento (Efetivo); João Tertuliano de Almeida 
Lins Neto (Suplente); Sérgio Linhares Fernandes 
(Suplente), Erick Douglas Dias Costa (Suplente), 
Maria Goretti e Sandra Lima (Servidoras).

Comissão de Tomada de Contas
 Competências: Analisar, acompanhar 
e dar parecer sobre demonstrativos de receitas 
e despesas do CORECON-PA, verificando sua 
execução conforme orçamento proposto. Exercer o 
papel de controle interno de acordo com a Resolução 
nº 1.851/2011/COFECON.

 Componentes: Carlos Max Miranda de 
Andrade (Presidente); Sávio de Jesus Tourinho da 
Cunha (Efetivo);  Pablo Damasceno Reis (Suplente); 
Lady Francis Araújo Rodrigues (Suplente); José do 
Egypto Vieira Soares Filho (Suplente) e Samara 

Comissão de Licitação
Faro Pinto (Servidora).
 Competências: Efetivar os processos 
aquisição de bens e contratação de serviços, de 
acordo com os parâmetros definidos pela Lei Federal 
nº 8.666/93

 Componentes: Sávio de Jesus Tourinho 
da Cunha (Presidente); Pablo Damasceno Reis 
(Suplente); José do Egypto Vieira Soares Filho 
(Suplente); Rinaldo Ribeiro Moraes (Efetivo) e 

Comissão de Patrimônio
Edimilson Freire de Oeiras (Servidor).
 Competências: Levantamento, controle 
e baixa de patrimônios físicos e permanentes do 
CORECON-PA. 

 Componentes: Maria Lúcia Bahia Lopes 
(Presidente); Kleber Antônio da Costa Mourão; João 
Tertuliano de Almeida Lins Neto; Armando Lírio de 
Souza e Lady Francis Araújo Rodrigues.
 Competências: Organizar, promover e 

Comissão de educação
discutir as relações do CORECON-PA com as 
universidades e faculdades de economia, valorizando 
os estudantes no processo de formação; Organizar 
e promover o Prêmio de Monografia do Conselho.

Componentes: Carlos Vicente dos S. Cidade 
Nascimento (Presidente) e Erick Douglas Dias 
Costa.
Competências: Levantar, analisar e relatar os 
impactos financeiros de agressões aos direitos 
humanos como: tráfico de pessoas, exploração de 
crianças e adolescentes; Aproximar e promover 
discussões e eventos públicos com comissões 

Comissão de Direitos Humanos
parlamentares e secretarias, Conselho de Classe, 
órgãos e ONGs de direitos humanos no Estado do 
Pará.
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 Componentes: Eduardo José Monteiro 
da Costa (Presidente); Maria Lúcia Bahia Lopes 
(Efetivo); João Tertuliano de Almeida Lins Neto 
(Efetivo); José de Lima Pereira (Suplente) e Lady 
Francis Araújo Rodrigues (Suplente).
 Competências: Propor e analisar matérias 
de interesse público que requeiram o posicionamento 
do CORECON no Estado do Pará; Acompanhar 
os eventos que o Conselho Regional se fizer 
presente, selecionando temas para divulgação; 
Verificar e garantir a atualização periódica de 
matérias e informações no Site do CORECON-PA, 

Comissão de Comunicação, Divulgação e Eventos
Acompanhar a elaboração e envio do informativo 
do CORECON-PA; Acompanhar a atuação da 
Assessoria de Comunicação do CORECON-PA, 
direcionando a mesma para confecção de matérias 
na área econômica e de divulgação das ações do 
Conselho; Acompanhar a elaboração do Relatório 
de Gestão e sua divulgação no site do CORECON-
PA; Efetivar a elaboração da programação, define 
os nomes dos palestrantes e debatedores; articular 
parceiros, realizar captação de recursos para garantir 
a realização e divulgação dos eventos do Regional, 
como a Semana do Economista.

 Componentes: Eduardo José Monteiro 
da Costa (Presidente); Raul Paulo Sarmento; 
Pablo Damasceno Reis; Maria Lúcia Bahia Lopes; 
Raul Paulo Sarmento; Rinaldo Ribeiro Moraes e 
Rosângela Santos (Servidora).
 Competências: Pesquisar, discutir e 
promover a participação efetiva dos economistas 
e do Conselho Regional de Economia no 
desenvolvimento econômico do Estado do Pará; 

Comissão de Comunicação Política Econômica e Desenvolvimento Regional
Propor o posicionamento do CORECON-PA em 
relação a políticas econômicas do Governo Estadual 
e Federal e seus impactos para os cidadãos 
(moradores) do Estado do Pará; Propor e realizar 
parcerias para a realização de eventos (seminários, 
encontro estaduais), sobre o desenvolvimento 
estadual; Estimular a publicação de artigos 
relevantes para o Estado do Pará.

Componentes: Antonio Ximenes Barros 
(Presidente); Nélio Geraldo Bordalo Filho (Efetivo); 
Sérgio Linhares Fernandes (Suplente); Goretti Freire 
e Marcos Lopes da Silva Netto (Servidores).

Comissão de Revisão do Regimento Interno
Competências: Analisar e propor alterações no 
Regimento Interno do CORECON-PA, propondo 
atualizações o mesmo em consonância com as 
necessidades administrativas e institucionais atuais 
do Sistema COFECON/CORECON’s.

Componentes: Nélio Geraldo Bordalo Filho 
(Presidente); Erick Douglas Dias Costa; Luiz 
Fernando Figueiredo Vieira e Antonio Ximenes 
Barros.
Competências: Analisar, discutir e encaminhar 
propostas que possibilitem o desenvolvimento das 
ações dos Economistas Projetistas no Estado do 
Pará; Articular e defender os espaços de atuação dos 
Economistas Projetistas no Estado do Pará; Articular 
e propor junto aos parlamentares da Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará Projetos de Lei que 
garantam as ações dos Economistas Projetistas no 
Estado; Fomentar reuniões e eventos que garantam 
o desenvolvimento das atividades dos Economistas 
Projetista no Estado; Mobilizar e manter informado 

Comissão de Economista Projetista
os profissionais que atuam enquanto Economistas 
Projetistas quando houver mudança na legislação 
das instituições financeiras nas regras de cadastro e 
financiamento de Projetos de Viabilidade Econômico; 
Consolidar a ART nas instituições de crédito
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 Componentes: Rosivaldo Batista 
(Presidente); Pablo Damasceno Reis e José Stênio 
Gonzaga Souza.
 Competências: Pesquisar e analisar as 
possibilidades atuais e futuras de novas necessidades 
do mercado de trabalho que exijam a inserção do 
profissional economista, propondo instrumentos 
para a qualificação como cursos, seminários e etc.; 
Trabalhar para garantir a inserção do profissional 
economista no mercado.
 Garantir a participação do profissional 
economista em fórum de desenvolvimento regional de 

Comissão de Mercado de Trabalho e Valorização Profissional
organizações governamental e etc.; Demonstrar para 
a sociedade paraense a importância do profissional 
economista no processo de desenvolvimento 
econômico do Estado do Pará; Trabalhar juntos 
aos órgãos públicos e privados no sentido de criar 
vagas no mercado de trabalho para o profissional 
economista; Propor atividades, garantir espaço para 
a participação do CORECON-PA em eventos que 
fomentem o desenvolvimento econômico no Estado 
do Pará; Levantar dados e consolidar documentos 
com o perfil do economista no Estado do Pará.

 Componentes: Raul Paulo Sarmento 
(Presidente) e Carlos Max Miranda de Andrade.

Comissão de Planejamento Estratégico
 Competências: Realizar e coordenar 
a execução do planejamento estratégico do 
CORECON-PA.

Componentes: Sávio de Jesus Tourinho da Cunha 
(Presidente); Nélio Geraldo Bordalo Filho e Erick 
Douglas Dias Costa.
Competências: Realizar e coordenar ações 
que impactam diretamente em benefícios aos 

Comissão de Articulação e Promoção Social do Economista 
economistas, tais como: Parcerias, convênios, 
cursos de qualificação e capacitação profissional, 
palestras, cursos preparatórios para concursos 
públicos, promover ações do Corecon Solidário.
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AÇÕES ESTRATÉGICAS

 Descrever as ações da gestão durante o exercício fiscal de 2014 é importante para evidenciar as 
experiências e deixar registradas as dificuldades e alternativas para as futuras gestões. Representa um 
conjunto de ações empreendidas com dedicação, esforço e competência.
 O curto espaço de tempo e os escassos recursos disponíveis não permitem concluir inúmeras ações 
programadas.
 Sem dúvida, objetivo mais importante do economista é a aprovação do PL 658/2007.
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Economia Cidadã foi o tema de curso na Semana do Economista 2014

 Foi realizado em agosto, ]o curso de 
Economia Cidadã, como parte da programação da 
Semana do Economista 2014. No primeiro dia de 
atividade, ocorreu a palestra do coordenador do 
Departamento Econômico do Banco Central, Edilson 
Rodrigues, como ministrantes do curso o professor 
Mestre, Alexandre Vinícius Campos Damasceno e o 
professor Doutor, Gilberto de Souza Marques. 

 O curso teve por objetivo conscientizar os 
participantes sobre o uso adequado do dinheiro, 
auxiliando na inclusão financeira e contribuindo para 
maior eficiência do Sistema Financeiro Nacional e 
estabilidade econômica do país.
 A atividade foi realizada no auditório do 
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFPA, 
das 15 às 18 horas. 

Palestra sobre educação financeira.

 O Conselho Regional de Economia do Pará 
em parceria com a Organização Social Pará 2000, 
realizou uma palestra sobre educação financeira 
para os colaboradores do Parque Zoobotânico 
Mangal das Garças e Estação das Docas. O evento 
reuniu cerca de 40 pessoas no espaço Estação 
Business.
 A abertura do evento foi prestigiada pelos 
conselheiros do Corecon-PA, onde foi enfatizado 
o importante papel desenvolvido pela autarquia 
federal junto ao público sobre a educação financeira. 

Administrar de forma consciente o rendimento 
mensal e controlar o consumo por impulso foram 
temas abordados durante a palestra ministrada. “A 
grande variedade de crédito disponível no mercado 
pode ser o principal fator de endividamento”, foi 
resasaltado na palestra.
 Formar uma sociedade que pratique o 
consumo consciente só é possível por meio da 
educação financeira. Na ocasião foram distribuídas 
as cartilhas de educação financeira elaboradas pelo 
Corecon-PA.

Problemas logísticos no Brasil são temas de seminário

 A deficiência logística do Brasil é um 
dos maiores obstáculos para o desenvolvimento 
econômico do país. Como exemplo, podemos citar 
as péssimas condições das rodovias federais e a 
falta de investimento em transporte por ferrovias 
ou hidrovias. De acordo com uma pesquisa da 
Confederação Nacional dos Transportes (CNT), 
em 2011, 60% das rodovias brasileiras eram 
consideradas ruins ou de péssima qualidade.
 Os brasileiros pagam caro por essa falta 
de estrutura das estradas. A utilização de nossas 
rodovias como a única alternativa para escoamento 
da produção encarece ainda mais o produto. 
Enquanto que no Brasil 82% das cargas são 
transportadas por rodovias, os EUA utiliza 40% do 
seu transporte hidroviário, 35% ferroviário e apenas 
25% rodoviário.

 Para discutir esta questão, o Conselho 
Regional de Economia do Estado do Pará realizou 
mais uma edição do seminário Dialogando Economia 
com a Sociedade. Com o tema „Corredor Centro-
Norte de exportação e os problemas de logística”, 
a palestra foi ministrada pelo economista Ramiro 
Nazaré, especialista em logística marítima.
 “Segundo o pensador Peter Drucker, 
‘logística é a última fronteira do conhecimento para a 
redução de tempo e custo’. Desta forma, a palestra 
sobre logística tem por objetivo mostrar a importância 
desse tema para a sociedade e para os profissionais 
de economia”.
 O Dialogando Economia com a Sociedade 
acontece a cada dois meses, sempre na sede do 
conselho, com o objetivo de debater assuntos de 
diversas áreas do interesse público. 

Curso de Economia celebra 65 anos

 O Curso de Economia da Universidade 
Federal do Pará comemorou 65 anos. Para celebrar 
a data, uma programação especial foi realizada, em 
junho, no Centro de Convenções Benedito Nunes 
da UFPA. Um vídeo homenageou os docentes e 
os demais envolvidos na trajetória de criação da 
Faculdade de Ciências Econômicas da UFPA.
 No evento foi lançado o livro “1912-2012 - 

cem anos da crise da borracha: do retrospecto ao 
prospecto” e a conferência de encerramento „O 
planejamento no Brasil e o papel do economista: 
passado, presente e futuro”.
 O Conselho Regional de Economia do Estado 
do Pará esteve presente na abertura da cerimônia. 

Ações Desenvolvidas
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Corecon-PA participa do II Fórum de feiras, mercados e portos de Belém.

 A Associação dos Feirantes de Belém 
(Asfembel) juntamente com o Sindicato do Comércio 
Varejista de Carne e Derivados de Belém (Sindcarne) 
promoveram na mês de maio o II Fórum de feiras, 
mercados e portos de Belém, que tinha como tema ‘A 
importância das feiras, mercados e portos de Belém 
para o desenvolvimento sustentável e participativo 
no aspecto econômico, cultural, turístico e social’.
 O evento foi uma oportunidade para discutir, 
debater e avaliar o que foi feito para as feiras de Belém 
desde o primeiro fórum, realizado em 2005, até hoje. 
Para o secretário municipal de economia, Marco 
Aurélio do Nascimento, as feiras são fundamentais 
para o desenvolvimento da capital paraense e disse 
que a prefeitura vem desenvolvendo ações e projetos 
de melhorias. “As feiras e mercados da cidade são de 
extrema importância, pois geram emprego e renda 
para a sociedade belenense”, afirmou o secretário.
 Dentro da programação do evento, foram 
realizadas palestras e debates entre os presentes. O 

Conselho Regional de Economia do Estado do Pará 
prrestigiou o evento com   palestra sobre ‘Estímulo ao 
Abastecimento’. O Estado do Pará precisa de mais 
centros de abastecimento no estilo das Centrais de 
Abastecimento (Ceasa) que temos em Belém.No 
mínimo seriam necessárias mais duas centrais, uma 
em Marabá e outra em Santarém. Dessa forma, a 
distribuição dos produtos seria mais ampla e haveria 
uma melhor integração entre as cidades paraenses. 
É claro, de contribuir para o desenvolvimento 
econômico do Pará. Isso já acontece em estados 
como Minas Gerais e São Paulo, onde temos a 
comprovação que esse tipo de projeto dá certo.
 Por fim, como contribuição para os feirantes e 
comerciantes presentes no Fórum, foram sugeridas 
algumas propostas de melhorias para as feiras que 
podem ser implantadas na capital, entre elas está: 
a organização das feiras, a modernização das 
estruturas varejistas municipais, a implantação do 
terminal pesqueiro, entre outras. 

Lançamento do livro sobre o desenvolvimento industrial do Pará

 O economista José do Egypto Soares 
Filho, autor do livro “A Reestruturação Produtiva 
e a Evolução Industrial no Pará”.  O autor busca 
apresentou a evolução da cadeia industrial paraense 
e a sua contribuição para o enrijecimento da economia 
local. A ocasião fez parte do seminário “O BNDES e 
a Agenda de Desenvolvimento da Amazônia”.
 O Conselho Regional de Economia do Estado 

do Pará esteve presente no evento e recebeu um 
exemplar autografado. 
 O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, 
também prestigiou o lançamento. A publicação do 
economista será lançada no dia 2 de junho, às 17 
horas, durante a comemoração dos 65 anos do curso 
de Ciências Econômicas da Universidade Federal 
do Pará, no Centro de Convenções Benedito Nunes.

BNDES realiza evento para debate sobre desenvolvimento do Estado

 Durante o mês de maio, o Banco Nacional 
do Desenvolvimento (BNDES) realizou o seminário 
“O BNDES e a Agenda de Desenvolvimento da 
Amazônia”, no auditório Albano Franco, do Sistema 
FIEPA.  A ocasião contou com a presença do 
presidente da instituição, Luciano Coutinho.
 O evento trouxe a Belém técnicos financeiros 

do BNDES para debater com empresários 
e autoridades locais temas voltados para o 
desenvolvimento regional.  Além disso, o banco fez 
o lançamento do livro “Um Olhar Territorial para o 
Desenvolvimento: Amazônia”.
 O Corecon-PA foi convidado para participar 
do Seminário.

Conselheiros aprovam criação do Corecon Acadêmico

 Os conselheiros do Corecon-PA se reuniram 
para a 3ª  Reunião Ordinária de 2014 do plenário, 
que contou com a participação de Antonio Ximenes 
Barros, Nélio Geraldo Bordalo Filho, Carlos Vicente 
dos Santos Cidade Nascimento, Maria Lúcia Bahia 
Lopes, João Tertuliano de Almeida Lins Neto, Kleber 
Antônio da Costa Mourão, Sávio de Jesus Tourinho 

da Costa, Raul Paulo Sarmento, José do Egypto 
Vieira Soares Filho, Rosivaldo Batista. Estavam 
presentes o economista Omar Mourão e o estudante 
Diogo Santana, presidente do Centro Acadêmico 
de economia da UFPA.   Um dos pontos 
de destacados na plenária foi a criação do Corecon 
Acadêmico. A ideia do projeto partiu da conselheira 
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Corecon-PA participa de reunião em Santarém

 O Corecon-PA esteve em Santarém no 
mês de maio para buscar melhorias à profissão 
de economista. Durante a visita, esteve presente 
o presidente da Associação Comercial do Pará de 
Santarém, Alberto Batista de Oliveira, com o objetivo 
de viabilizar cursos, palestras e oficinas de educação 
financeira para consumidores e comerciários do 
município. Esse tipo de projeto é importante para 
a população santarena. Levar cursos de educação 
financeira faz com que a sociedade aprenda a 
administrar melhor seu orçamento e saiba gastar de 
forma consciente.
 Outro objetivo da viagem à Santarém foi 

realizar uma reunião com 30 economistas do 
município e região, para debater sobre o PL 658/07, 
que trata da atualização da regulamentação do 
exercício da profissão de economista, além de dar 
alguns informativos referentes as atividades que 
vem sendo realizadas pelo Corecon-PA.
 Foi entregue ao prefeito de Santarém, 
que também é economista, Alexandre Von, uma 
proposta de Projeto de Lei visando a implantação 
do piso salarial para os economistas de Santarém. 
Esta é mais uma ação do Corecon-PA em busca de 
melhorias para a classe profissional.  

PL 658/2007 - Abaixo assinado

 Foi prevista para o dia 7 de agosto de 2014 
uma audiência pública, em Brasília, para discutir o PL 
658/2007 que trata da atualização da regulamentação 
do exercício da profissão de economista. Há oito 
anos o projeto tramita no Senado Federal, já está 
mais do que na hora de termos uma resposta.

 A ocasião será de extrema importância 
para lutar por benefícios para a classe, por isso, o 
Conselho Regional de Economia do Pará pede apoio 
da população na assinatura do abaixo assinado em 
apoio a manutenção do PL na íntegra.

Corecon-PA realiza a Semana do Economista 2014

 O Conselho Regional de Economia do 
Estado do Pará (Corecon-PA) realizou a Semana do 
Economista 2014, no mês de agosto.
 A cerimônia de abertura ocorreu no dia 12 de 
agosto, a partir das 18 horas, no auditório do Instituto 
de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do 
Pará (UFPA). Na ocasião, foi oficialmente aberta as 
atividades da Semana do Economista 2014.
 Foi realizada uma mesa-redonda com 
a temática “Por um Projeto Estratégico de 
Desenvolvimento para o Estado do Pará”. A 
moderação será do conselheiro do Corecon-PA, 
João Tertuliano de Almeida Lins, e os debatedores 
serão: representante da Sudam; José do Egypto, 
representando a Federação das Indústrias do 
Estado do Pará; Eduardo José Monteiro da Costa, 
conselheiro federal do Conselho Federal de 
Economia; e Eduardo Paes Carvalho, do Sindicato 
dos Armadores do Pará. 
 Autoridades, economistas e estudantes de 
Ciências Econômicas se reuniram no auditório do 
Instituto de Ciências Econômicas da Universidade 

Maria Lúcia Bahia que destacou durante a reunião a importância do projeto para complementar a qualificação 
dos futuros profissionais economistas, além de aproximar o Conselho do meio acadêmico. Uma data ainda 
será definida para a posse da diretoria do Corecon Acadêmico. 

Federal do Pará, entre os dias 12 e 14 de agosto, 
para mais uma edição da Semana do Economista. 
Tradicionalmente, o evento é realizado neste 
período do ano pelo Conselho Regional de 
Economia do Estado do Pará (Corecon-PA) como 
forma de homenagear os economistas pelo seu dia, 
comemorado em 13 de agosto.
 Na cerimônia de abertura, o presidente do 
Corecon-PA, Rosivaldo Batista, falou sobre a escolha 
do tema “Projeto de Nação e Desenvolvimento do 
Estado do Pará” para o evento. Preocupado com 
o rumo econômico que o Brasil vem tomando, o 
Corecon-PA pretende nesses três dias discutir um 
projeto de nação, de desenvolvimento econômico do 
Pará, com o firme propósito de subsidiar a importância 
da cidadania. Eu sempre digo que devemos nos 
fazer a seguinte pergunta ‘Qual Estado que temos e 
qual Estado que queremos?’
 Ainda na programação, foi realizada uma 
mesa-redonda com o tema “Projeto Estratégico de 
Desenvolvimento para o Estado do Pará”, onde, 
em um primeiro momento, foi feita uma avaliação 
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atual do processo de desenvolvimento paraense. 
Em seguida, os debatedores fizeram propostas para 
solucionar os problemas que impedem o crescimento 
econômico do Pará. Participaram, como moderador, 
o conselheiro do Corecon-PA, João Tertuliano de 
Almeida Lins; como debatedores participaram o 
assessor econômico da Federação das Indústrias 
do Pará, José do Egypto; o conselheiro federal do 
Conselho Federal de Economia, Eduardo Costa; 
o vice presidente do Sindicato das Empresas de 
Navegação Fluvial e das Agências de Navegação 
do Pará (Sindarpa), Eduardo Paes de Carvalho; e 
o Secretário de Estado de Meio Ambiente (Sema), 
José Colares.
 “Esta foi uma grande oportunidade para 
sugerirmos novas formas de desenvolvimento em 
setores de extrema importância, como a indústria, 
transporte e economia. Entretanto, não podemos 
esquecer o meio ambiente, temos que pensar em 
um desenvolvimento sustentável para o Estado”, 
declarou o conselheiro do Corecon-PA, João 
Tertuliano de Almeida Lins.
  No dia em que se comemorou o Dia do 
Economista, 13 de agosto, o tema central não podia 
ser outro se não a valorização deste profissional. A 
mesa-redonda do segundo dia de programação da 
Semana do Economista foi “A Atuação Profissional 
do Economista e o Projeto de Lei 658/2007”, que com 
a participação da vice-presidente do Corecon-PA, 
Maria Lúcia Bahia; do vice-presidente do Conselho 
Federal de Economia, Wellington Leonardo da 
Silva; do deputado federal, Cláudio Puty; do diretor 
da Faculdade de Ciências Econômicas da UFPA, 
professor Armando Lírio; do conselheiro do Corecon-
PA, Nélio Bordalo; e do presidente do Centro 
Acadêmico do curso de Ciências Econômicas, Diogo 
Santana.
 O vice-presidente do Cofecon, Wellington 
Silva, deu isso à discussão fazendo uma atualização 
do que se trata o PL 658/07 e como está a tramitação 
do projeto no Senado. Outro ponto destacado por 
Wellington é a necessidade da união da categoria 
para lutar pelos direitos. “Os economistas precisam 
se mobilizar para pressionar os senadores a 
aprovarem o PL. Percebo que pessoas de outras 
áreas valorizam o economista mais que o próprio 
profissional. Precisamos nos unir, nos mobilizar e 
isso deve começar desde a faculdade”, afirmou o 
vice-presidente do Cofecon.
 Ao final do segundo dia de programação, 
foi empossada a primeira diretoria do Corecon 

Acadêmico, um projeto do Corecon-PA que 
visa contribuir na formação complementar dos 
estudantes. Tomaram posse os estudantes: Afonso 
Pinheiro Ferreira (presidente); Driely Martins Falcão 
(vice-presidente); Artur Dias de Souza (conselheiro 
titular); Josyane Mendes dos Santos (conselheira 
titular); Luiz Fernando Queiroz (conselheiro titular); 
Bruno Rodrigo Carvalho Domingues (conselheiro 
suplente); Diego Travasso da Costa (conselheiro 
suplente); Herbertt dos Santos Lima (conselheiro 
suplente) e Saymon do Livramento Santos 
(conselheiro suplente).
  No último dia da programação ocorreu uma 
mesa-redonda do evento teve como tema “Por um 
Projeto de Nação: Política Econômica, Federalismo 
e Desenvolvimento Regional”, que contou com 
a moderação do presidente do Corecon-PA, 
Rosivaldo Batista, e como debatedores participaram 
o presidente da Ordem dos Economistas do Brasil 
(OEB), Manoel Enriquez; o professor doutor do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Políticas, 
Roberto Correa; e o professor doutor do Programa 
de Pós-Graduação em Economia, David Carvalho. 
Na ocasião, foram debatidas soluções para o 
desenvolvimento do país e do Estado, dando como 
exemplo atitudes que colocadas em práticas em 
países dos EUA e da Europa.
 O destaque da noite foram as premiações 
dos vencedores da I Gincana Paraense de Economia 
e do Prêmio de Monografia ‘Armando Corrêa 
Pinto’ 2014. Primeiramente, foram entregues os 
certificados dos ganhadores da Gincana, os alunos 
Arthur Phillip Alberth Marques da Costa e Danillo 
de Assis Macêdo. Eles irão representar o Estado 
na IV Gincana Nacional de Economia, promovida 
pelo Conselho Federal de Economia. O evento será 
realizado nos dias 04 e 05 de setembro, em Goiânia. 
Para isso, os dois estudantes receberão passagens 
de ida e volta para o evento, além de ajuda de 
custo, tudo ofertado pelo Corecon-PA como parte da 
premiação.
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Corecon-PA assina convênio com a Qualicorp - Plano de Saúde 
SulAmérica e Amil
 O Conselho Regional de Economia do Estado 
do Pará assinou, em julho de 2014, um convênio 
com a Qualicorp para ofertar o plano de saúde Amil 
e o seguro saúde da SulAmérica. Os economistas 
registrados no Conselho poderão escolher entre os 
planos oferecidos, aquele que melhor se encaixa no 
seu perfil.
 Entre os hospitais que integram a rede estão: 
Hospital Guadalupe, Hospital Beneficente, Hospital 
Belém e Hospital da Ordem Terceira. A rede de 
laboratórios possui os mais procurados do Estado, 
como o Paulo Azevedo, Amaral Costa e Som 
Diagnóstico.
 Qualicorp
 A Qualicorp é a maior administradora de 
benefícios do Brasil e proporciona acesso à saúde 
de qualidade a milhões de brasileiros. Fundada em 

1997, possui mais de 1.700 colaboradores, está 
presente em nível nacional e representa mais de 4,6 
milhões de clientes ou beneficiários.
 Amil
 A Amil, maior grupo de plano de saúde do 
Brasil, foi fundada em 1978, no Rio de Janeiro. O 
reconhecimento do plano vem por meio dos diversos 
prêmios que ganhou ao longo desses 366 anos de 
existência. Em 2010, por exemplo, a Amil recebeu o 
selo prêmio Corporativo, na categoria operadora de 
saúde, concedido na sétima edição do Congresso 
Nacional de Gestão Corporativa.
 SulAmérica
 A SulAmérica é uma das maiores seguradoras 
do Brasil, com mais de 118 anos e 7 milhões de 
segurados, sendo mais de 1 milhão em saúde.
 

Corecon-PA recebe Plano de Desenvolvimento Institucional da UFPA

 O Conselho Regional de Economia 9ª 
Região, recebeu do representante da UFPA e 
conselheiro, Carlos Max Miranda de Andrade, o 
Plano de Desenvolvimento Institucional 2011-2015 
da UFPA.
 O PDI 2011-2015 foi elaborado com o 
objetivo de avançar na qualidade das ações de 
ensino, pesquisa e extensão da Universidade, 
contribuindo, dessa maneira, para atender as 

demandas socioambientais e o desenvolvimento da 
região.
 O planejamento estratégico consiste em vinte 
objetivos que procuram manter a interação entre as 
ações de ensino, pesquisa e extensão, abrangendo 
as diversas áreas de atuação da UFPA.
 Quem tiver interesse no PDI 2011-2015, 
pode acessar a versão digital no site www.portal.
ufpa.br.

I Gincana Paraense de Economia já tem inscritos define inscritos

 Criada para contribuir com a formação dos 
estudantes de ciências econômicas do Estado 
do Pará e aplicar os conceitos desenvolvidos 
no campo acadêmico a I Gincana Paraense de 
Economia possibilitou aos inscritos uma simulação 
na administração restrita de variáveis econômicas.
 Cinco duplas se inscreveram para participar 
da Gincana, são elas: Alexandre Ferreira da Silva 
/ Hebert dos Santos Lima; Arthur Phillip Alberth 
Marques da Costa / Danilo de Assis Macedo; Erika 
de Sousa Kato / Emerson Yuri Pereira Bentes; Gena 
Carla Corrêa Costa / Gessiane da Silva Paulino 

e Sebastião de Jesus Lima Ribeiro Filho / Elias 
Pinheiro Filho.
 A Gincana organizada pelo professor 
Armando Lírio de Souza, aconteceu na Faculdade 
de Ciências Econômicas – FACECON, localizada 
no prédio do Instituto de Ciências Sociais Aplicada 
– setor profissional – campus do Guamá (UFPA), 
nos dias 05 e 06 de agosto. A dupla vencedora terá 
direito ao pagamento de passagens aéreas de ida e 
volta para participar da Gincana Nacional promovida 
pelo Conselho Federal de Economia.

Corecon-PA realizou cursos de projetos para economistas

 Visando o crescimento profissional dos 
economistas, o Conselho Regional de Economia 
do Estado do Pará (Corecon-PA) promoveu nas 
duas últimas semanas o curso de ‘Elaboração e 

Avaliação de Projetos de Viabilidade Econômica’ 
aos profissionais interessados.
 O curso contou com a participação de 28 
pessoas, incluindo profissionais de outros municípios 
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paraenses, e foi ministrado pela economista e 
professora mestre, Mônica de Nazaré Corrêa Ferreira 
Nascimento; e também pelo economista Gilber dos 
Reis Lobato, que tem 12 anos de experiência na 
Elaboração de Projetos de Financiamento, com mais 
de 120 projetos aprovados (FNO e BNDES).
 O objetivo do curso foi de permitir aos 
participantes, instrumental teórico e prático sobre 

elaboração, análise e avaliação de Projetos 
Empresariais. Os participantes foram capacitados 
com técnicas metodológicas e procedimentos 
racionais voltados para a tomada de decisões que 
envolvem investimentos direcionados à implantação, 
relocalização, ampliação e/ou modernização de 
empresas.

Corecon-PA participou de inauguração de unidade da Jucepa

 O Corecon-PA foi representado pelo 
conselheiro Antônio Ximenes, na inauguração da 
unidade da Jucepa no município de Rondon do Pará, 
sudeste paraense, juntamente com o presidente da 
Jucepa, Paulo Sérgio Pinheiro, e o coordenador 
de unidades desconcentradas de atendimento do 

órgão, Marcelo Pantoja.
 A inauguração de unidades da Jucepa no 
interior do Estado tem o objetivo de facilitar para as 
empresas dos municípios e região o registro dos 
seus atos de comércio com rapidez, segurança e 
com baixo custo. 

Corecon-PA participou do XXIV Since, em Goiânia

 O Conselho de Economia do Estado 
do Pará (Corecon-PA), representado pelo seu 
presidente, Rosivaldo Batista, e pelos delegados 
eleitos: Nélio Bordalo Filho, Lady Francis, Omar 
Mourão e João Tertuliano, esteve presente 
no  XXIV Simpósio Nacional dos Conselhos de 
Economia (Since), realizado entre os dias 3 e 6 
de setembro, em Goiânia.
 Com o tema ‘Por um Projeto de 
Nação: Política Econômica, Pacto Federativo 
e Desenvolvimento Regional, os rumos da 
profissão de economista foram discutidos no 
Simpósio. Os representantes do Corecon-PA 
participaram de três grupos de trabalho que 
abordaram as seguintes temáticas: Formação, 
Aperfeiçoamento Profissional e Mercado de 
Trabalho do Economista; Aperfeiçoamento do 
Sistema COFECON/CORECONs; e Estrutura e 
Conjuntura Econômica, Política e Social do Brasil. 
Após as apresentações feitas pelos expositores 
convidados, os participantes votaram nas 

principais propostas que foram apresentadas à 
plenária no final do evento, realizado no dia 06/09.
 Durante o Since, foi feita a entrega da 20ª 
edição do Prêmio Brasil de Economia, realizado 
pelo Conselho Federal de Economia (Cofecon). 
Na categoria livro, o professor David Ferreira 
Carvalho, da Faculdade de Ciências Econômicas 
(Facecon) da Universidade Federal do Pará 
(UFPA) conquistou o primeiro lugar com a obra 
“Macroeconomia Monetária e Financeira da 
Produção Capitalista – Volume I, II, III e IV”.
O Simpósio foi encerrado com a palestra do 
economista Manuel Enriquez Garcia, presidente 
da Ordem dos Economistas do Brasil e do 
Conselho Regional de Economia de São Paulo, 
com o tema “Políticas para o Desenvolvimento 
Regional Brasileiro - Frente ao Novo Cenário 
Global, considerando sua Extensão Territorial, 
Demográfica, Infraestrutura, Diversidade Cultural 
e Produtividade”.

Corecon-PA autua empresa especializada em projetos

 As ações de fiscalização são prioridade para 
o Conselho Regional de Economia do Pará. De 
acordo com a legislação do economista, empresas 
que realizam projetos de viabilidade econômica 
precisam ser devidamente registradas no Conselho 
Regional de Economia do seu Estado e ter um 
economista responsável pelo projeto. 
 A fiscalização das empresas que realizam 
projetos de viabilidade econômica é uma das 
principais cobranças por parte dos economistas 

registrados no Conselho. Com as nossas ações de 
fiscalização, nós garantimos o espaço no mercado 
de trabalho para os profissionais de economia 
devidamente regularizados.
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Corecon-PA participou da elaboração do PDIAL

 O Conselho Regional de Economia do 
Estado do Pará participou da apresentação 
da primeira versão do documento ‘Política de 
Desenvolvimento Industrial da Amazônia Legal 
(PDIAL), realizadoem setembro, no auditório 
central da Sudam. O evento reuniu Secretarias 
e Federações de Indústria de vários Estados da 
Amazônia, além do Banco da Amazônia, Sebrae  
e outras instituições, para ouvir sugestões dos 
setores nos estados da Amazônia Ocidental.
 O grupo que elaborou o documento, 
inclusive consultores externos capitaneados 
pelo Economista Eduardo Costa, ouviu os nove 
estados da Amazônia Legal. O PDIAL começou 
a ser elaborado no final de 2012, pela Sudam, e 

propõe diretrizes estratégicas de atuação e metas 
para uma nova trajetória de crescimento da região, 
aliando qualidade de vida para a população e 
preservação ambiental.
 A proposta identifica os principais gargalos 
e potencialidades latentes para o desenvolvimento 
industrial na região e propõe diretrizes estratégicas 
de atuação, indicando as que serão objeto de 
encaminhamentos legais/políticos.
 A presença do Corecon-PA na elaboração 
de um documento com a representatividade do 
PDIAL é fundamental para a sociedade paraense. 
As sugestões e propostas do Corecon-PA são 
sempre visando o desenvolvimento econômico do 
Estado.

Corecon realizou reunião em Castanhal para discutir projeto itinerante

 O Conselho Regional de Economia da 9ª 
Região realizou a primeira reunião com parceiros e 
representantes para a promoção do projeto Corecon 
Itinerante no município de Castanhal.
 Em outubro, uma comitiva do Corecon-PA foi 
recebida pelo presidente da Associação Comercial 
e Industrial de Castanhal (ACIC) Kleiton Sampaio, 
principal parceiro do projeto na cidade. Também 
estavam presentes o diretor de planejamento da 
ACIC Jean Palmiro e o segundo secretário João 
Batista
 A reunião teve como principal objetivo 
planejar a realização do Corecon Itinerante no 
município, previsto para ocorrer na primeira quinzena 
de dezembro de 2014. Dentro da programação 
do projeto estão planejadas: uma plenária, com 
a participação de economistas que residem na 
cidade e região; durante o evento será proferida 

palestra de educação financeira ‘Economia Cidadã’, 
voltada a funcionários de grandes empresas; e no 
encerramento será realizada palestra sobre um tema 
de interesse do empresariado e da sociedade local.
 A criação do projeto Corecon Itinerante 
surgiu com o intuito de ser uma ferramenta para o 
conselho se aproximar ainda mais dos economistas 
paraenses, além de divulgar as ações que a entidade 
promove em defesa dos profissionais de economia, 
bem com a realização de atividades com temas de 
interesse da sociedade.
 Quando as atividades estiverem com 
a programação finalizada, divulgaremos as 
informações de como participar do projeto.
 A previsão é que o projeto também seja 
realizado nos municípios de Santarém e Marabá.

Corecon-PA realizou palestra sobre Educação Financeira

 Dicas aplicáveis e ferramentas práticas para 
lidar melhor com o dinheiro, que possibilite um padrão 
financeiro estável, essas são algumas das maneiras 
que a educação financeira influencia diretamente 
nas decisões econômicas dos indivíduos e famílias.  
O Conselho Regional de Economia do Pará realizou, 
em outubro, a Palestra sobre educação financeira, 
no auditório central do Instituto Evandro Chagas e 
Centro Nacional dos Primatas, em Ananindeua.
 Cerca de 30 servidores do Instituto 
participaram da palestra, dentre vários assuntos foi 

abordada a importância do planejamento financeiro, 
tipos e custos dos créditos e origem das dívidas. O 
evento faz parte da II Semana da Saúde do Servidor 
Público Federal.
 O Conselho visa contribuir para a sociedade 
a relevância da educação financeira como uma 
ferramenta indispensável para a qualidade de vida 
por meio de palestras.
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Economistas elegem novo terço de conselheiros para o Corecon-PA

 Os economistas paraenses elegeram, em 
outubro, o novo terço para compor o pleno do 
triênio 2015-2017, composto por três conselheiros 
regionais efetivos e três conselheiros suplentes, 
além de um delegado eleitor efetivo e um delegado 
eleitor suplente ao Colégio Eleitoral do Cofecon. 
Concorreram ao pleito a Chapa 1 - Valorização 
Democrática e a Chapa 2 - Aperfeiçoar.
 A eleição deste ano foi realizada de forma 
mista, na modalidade presencial e voto por 
correspondência.  Dos 1059 economistas aptos 
a votar, o processo eleitoral obteve apenas 209 
votos válidos. Com 117 votos os economistas do 
Estado elegeram a Chapa 2, representada pelos 
conselheiros efetivos, Maria Lúcia Bahia Lopes, 

Nélio Geraldo Bordalo Filho, Omar Corrêa Mourão 
Filho, conselheiros suplentes, Mauro Augusto 
dos Santos Corrêa, Luiz Carlos das Dores Silva , 
Pablo Damasceno Reis; o delegado eleitor efetivo 
Eduardo Costa e delegado suplente Tertuliano de 
Almeida Lins Neto. A chapa 1 obteve 92 votos.
 Para garantir transparência no pleito de 
2014 foi designado, pelo Cofecon, o conselheiro 
federal, João Manoel Gonçalves Barbosa, para 
acompanhar as eleições do Conselho Regional de 
Economia do Pará. Os eleitos serão empossados 
na primeira reunião plenária do próximo ano, com 
data a ser definida. Na ocasião, será escolhido o 
presidente e o vice do Corecon-PApara o ano de 
2015.

Conselheiros homologam processo eleitoral de 2014

 Os conselheiros do Corecon-PA estiveram 
reunidos, em outubro, na sede do Corecon-PAl, 
para a realização da 6ª Reunião Ordinário do 
Plenário do Conselho. A pauta principal da reunião 
foi a homologação do Processo Eleitoral de 2014 
do Corecon-PA, em que a  vencedora foi a Chapa 
2 “Aperfeiçoar” composta pelos economistas: Maria 
Lúcia Bahia Lopes, Nélio Geraldo Bordalo Filho 
e Omar Corrêa Mourão Filho para os cargos de 
conselheiros efetivos, Luiz Carlos das Dores Silva, 
Pablo Damasceno Reis e Mauro Augusto dos Santos 
Corrêa para os cargos de conselheiros suplentes 
e Eduardo José Monteiro da Costa para delegado 
eleitor efetivo e João Tertuliano de Almeida Lins 
Neto para delegado eleitor suplente.
 Outro ponto destacado durante a reunião 
foi o reajuste da anuidade para 2015. Conforme a 
Resolução nº 1.919/2014/COFECON, em que foi 

estabelecido o valor de R$ 453,75 (quatrocentos e 
cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) 
para pessoa física, sendo que este valor pode ser 
reduzido em até 20%.
 Tendo em vista que o Corecon-PA não 
reajusta sua anuidade há um ano, os conselheiros 
presentes fixaram em R$ 426,00 o reajuste da 
anuidade para 2015. Apesar do reajuste, o valor 
proposto pelo Corecon-PA ainda está abaixo do 
fixado pelo Cofecon.
 Participaram da 6ª Reunião Ordinária do 
Plenário do Corecon-PA os conselheiros: Rosivaldo 
Batista, Maria Lúcia Bahia Lopes, Antônio Ximenes 
Barros, Nélio Geraldo Bordalo Filho, Raul Paulo 
Sarmento, Kleber Antônio da Costa Mourão, João 
Tertuliano de Almeida Lins Neto, Carlos Max Miranda 
de Andrade e Pablo Damasceno Reis.

Corecon-PA leva educação financeira para a 3ª Pará Negócios
 O Conselho Regional de Economia esteve 
presente na 3ª edição da Pará Negócios, em 
novembro, no Hangar Centro de Convenções da 
Amazônia. O evento, promovido pela Associação 
Comercial do Pará (ACP) e pelo Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae no 
Pará, é referência na Região Norte e tem como 
expectativa de público atrair 40 mil visitantes 
durante os quatro dias de feira.
 Com o objetivo de incluir a Educação 
Financeira no dia a dia da sociedade, o stand 
do Corecon-PA disponibilizará ao público 
cartilhas sobre o tema. Além disso, economistas 
especializados no assunto estarão de plantão no 

espaço para dar informações sobre economia 
doméstica, planejamento financeiro e dicas de 
como se livrar das dívidas a curto prazo.
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Educação financeira é o tema do Corecon-PA na 3ª Pará Negócios

 Para o empreendedor, mais do que fechar 
negócios e captar clientes, manter as contas em 
dia e administrar seu dinheiro de forma correta 
é fundamental. Por isso, o stand do Conselho 
Regional de Economia (Corecon-PA) esteve com 
uma programação especial na 3ª edição da Pará 
Negócios, feira empreendimentos paraenses.  
 O Corecon disponibilizou, no Hangar Centro 
de Convenções da Amazônia, economistas de 
plantão para tirar dúvidas e ensinar como fazer 
um planejamento financeiro eficiente, levando 
dicas de como se livrar das dívidas a curto prazo e 
distribuindo cartilhas sobre educação financeira para 
o consumidor.

 O tema para o ano de 2014 é um assunto 
importante para a economia brasileira. Os noticiários 
mostram cada vez mais famílias endividadas, 
comprando mais do que o orçamento pode pagar. Por 
isso, precisamos trabalhar o conceito de consumo 
responsável, para que o consumidor consiga honrar 
seus compromissos e faça o dinheiro circular no 
mercado.
 A Pará Negócios é promovida pela 
Associação Comercial do Pará (ACP) e pelo Serviço 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae 
no Pará e é referência na Região Norte. Este ano, 
tem como expectativa de público atrair cerca de 40 
mil visitantes durante os quatro dias de feira.

Economistas terão benefícios em tratamento massoterápico
 O Conselho Regional de Economia 
(Corecon-Pa) fechou parceria com o Centro de 
bem-estar Law Kin Classic que oferece diversas 
opções em massagens terapêuticas e de 
relaxamento.
 O convenio prevê que os economistas 
inscritos no Corecon-Pa e seus dependentes 
terão desconto de 15% em todos os tratamentos 
do centro. Os serviços incluem massagem para 

terceira idade, gestantes, desportiva, entre outras. 
Os preços com desconto variam entre R$ 34,00 e 
R$ 161,50.
 Para ter acesso ao desconto basta o 
economista ou colaborador do conselho apresentar 
sua carteira de registro ou crachá funcional. No 
caso de dependentes e colaboradores será aceita 
também a carteira ou crachá do responsável. A 
Law Kin fica na Av. Braz de Aguiar, 800.

Ações de fiscalização são prioridades no Conselho

 O Conselho Regional de Economia do 
Pará realizou ações de fiscalização para legalizar 
empresas e profissionais da área.
 Foi notificada uma empresa de projetos que 
vinha atuando ilegalmente no mercado, após esta 
notificação a empresa terá 15 dias para apresentar 
sua defesa ou realizar a regularização junto ao 
Corecon.
 O setor de fiscalização realizou ainda o 
levantamento da lista de economista que estão 
trabalhando dentro a Prefeitura de Ananindeua, com 

o intuito de verificar a situação de registro desses 
profissionais.
 Foram feitaS autuações e a notificação de 
dois profissionais que estavam trabalhando de forma 
ilegal sem o registro no Corecon-Pa. Eles também 
terão um prazo de 15 dias para apresentar defesa ou 
regularizar seus registros.
 As fiscalizações são uma parte importante do 
trabalho do Conselho, pois são elas que garantem o 
espaço no mercado de trabalho para os profissionais 
de economia devidamente regularizados.

Corecon-Pa solicita a reativação do curso de economia da Unama

 O Conselho Regional de Economia (Corecon-
PA) solicitou a reitoria da Universidade da Amazônia 
(UNAMA) a reativação do curso de Ciências 
Econômicas.
 Os representantes do Corecon-PA foram 
recebidos pela Vice Reitora da UNAMA, Maria 
Betânia de Carvalho Fidalgo, que durante o 
encontro apresentou os objetivos da Unespa para 
a Universidade após a compra da instituição. 
“Queremos retomar o número de 20 mil alunos 

estudando na Unama e para isso abrimos mais 17 
novos cursos e facilitamos a entrada destes em 
financiamentos educacionais como o Fies”, ressaltou 
Betânia.
 Na ocasião, foi reafirmado o esforço do 
Corecon-PA para o fortalecer a profissão de 
economista através da solicitação de reabertura do 
curso na Unama e ainda propôs uma parceira para 
trazer benefícios para os profissionais registrados no 
conselho e seus dependentes, como descontos nos 
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Implantação do SISCAFWEB
 Objetivando aumentar a interatividade 
para proporcionar maior dinâmica a comunicação 
do Conselho Regional de Economia do Pará com 
a categoria foi implantado o SISCAFWEB. Um 
sistema de cadastro dos profissionais economistas 
registrados. Portanto, os profissionais podem ter 
acesso on line as suas informações de forma. O 
programa permite alterar dados cadastrais como: 
nome, endereço, telefone, e-mail, experiência 
profissional, além de verificar a situação financeira, 
pagamentos realizados e impressão de boletos.
 Na home do site www.coreconpara.org.
br por meio do web banner “Área do economista” 
será possível fazer a atualização dos dados 
cadastrais e emissão de boletos. Para isso, deve-
se seguir alguns passos: 
1 – Preencher os campos registro e CPF, após 

preenchimento clicar em “localizar cadastro”;
2 – Em seguida, preencher o campo data de 
nascimento. Para garantir maior segurança no 
acesso existe o item “nome da mãe” que deve ser 
marcado, para depois clicar em “entrar”;
 O serviço está disponível para os 
economistas, empresas e público em geral. Os 
boletos só podem ser impressos em dias úteis e 
no horário de funcionamento do Corecon-PA (9 às 
17 horas),  a meta é que para os próximos meses 
seja oferecido o serviço de consulta de processo 
e impressão de certidão.
 O acesso ao sistema garante maior 
comodidade para o economista. Caso não consiga 
acessar o programa, entre em contato conosco 
pelos telefones: (91) 3242-0207 ou 3223-1988.

cursos de graduação e pós da Universidade. A expectativa é que o pedido seja atendido, tendo em vista 
que a Vice Reitora foi bastante receptiva a essa retomada, entendendo que a profissão de economista é 
estratégica para o desenvolvimento econômico sustentável do Estado do Pará.
 Ao final do encontro a Vice Reitora considerou o pedido totalmente plausível e disse que defenderia 
a ideia junto à nova reitoria do grupo. Ela também recebeu duas publicações do Corecon-PA, o livro “Cem 
anos da crise da borracha” e a Cartilha de Educação Financeira organizada pelo conselho.

Corecon-Pa recebeu reitora da UFOPA

 O Conselho Regional de Economia do Estado 
do Pará (Corecon) recebeu na Casa do Economista 
a Reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará 
(Ufopa), Raimunda Nonata Monteiro.
 Na ocasião houve sinalização de uma possível 
assinatura de um termo de cooperação técnica entre 
o CORECON-PA e a Universidade que garantirá 
a realização de eventos e palestras de educação 
financeira dentro da instituição, em Santarém. Incluir 
a UFOPA e seus alunos cada vez mais nas atividades 
do Conselho, é uma forma, inclusive de pensar pautas 
de debates que sejam pertinentes à região para 
ajudar na fomentação de profissionais mais críticos e 
conscientes da realidade local.

 A Reitora Raimunda Nonata garantiu que 
o encontro foi extremamente interessante e que a 
UFOPA esta de portas abertas para esse tipo de 
iniciativa. “O curso de economia é extremamente 
forte no Oeste do Pará, nossos alunos precisam ter 
essa interação com o Conselho para entender as 
realidades da profissão, por isso, avalio de forma 
positiva esse encontro e farei de tudo para que essa 
parceria se concretize”, afirmou Raimunda.
 Durante o encontro foi sinalizada a 
possibilidade de a Universidade servir como sede de 
uma delegacia regional do CORECON em Santarém 
e de programações já consolidadas do conselho 
como a Semana do Economista.

Corecon-Pa realiza última plenária de 2014
 O Conselho Regional de Economia do Pará 
(CORECON-PA) realizou em novembro, a última 
plenária do ano de 2014.   
 Na reunião foi apresentado o balanço de 
todos os setores do Conselho relativo ao ano 
vigente e deliberações sobre as ações para 
dezembro.
 Estiveram presentes os conselheiros 
regionais: Rosivaldo Batista, Maria Lúcia Bahia 

Lopes, Antônio Ximenes Barros, Nélio Geraldo 
Bordalo Filho, Raul Paulo Sarmento, Kleber 
Antônio da Costa Mourão, João Tertuliano de 
Almeida Lins Neto e Pablo Damasceno Reis. Além 
do economista Omar Mourão e os servidores do 
CORECON.
 Foram discutidas novas formas de angariar 
receita para o Regional através da realização de 
cursos. Decidiu-se que em 2015 será montada 



24 Relatório de Gestão 2014

w
w

w
.c

or
ec

on
pa

ra
.o

rg
.b

r

uma agenda de cursos referentes a temas de 
interesse do profissional de economia.
 A reunião aprovou a Reformulação da 
Proposta Orçamentária de 2014 e a Proposta 
orçamentária de 2015.
 Ações
 Dentre as ações realizadas no último mês, 
foi ressaltada a visita à reitoria da UNAMA feita 
no dia 25 de novembro com o intuito de discutir 
a reativação do curso de Ciências Econômicas 

da Universidade e a participação do economista 
Mauro Corrêa na Feira do Empreendedor no 
Município de Canaã dos Carajás, no dia 07 de 
dezembro.
 Ao final da plenária foi proposto que se 
realize doação de alimentos para comunidades 
carentes através do “Corecon Solidário” ação 
que está sendo desenvolvida até o dia 22 de 
dezembro, na sede do Conselho.

Consumo consciente foi o tema de ação realizada pelo Corecon-PA
 Um levantamento do Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC) e a Serasa Experian apontou 
que cerca de 70% das famílias paraenses estão 
endividadas, sendo que deste universo 14% já se 
encontram inadimplentes. Por isso, o Conselho 
Regional de Economia do Pará (CORECON-
PA) fará uma ação, no próximo sábado (20), 
de conscientização para o consumo consciente 
durante as compras de final de ano.
 O “Arrastão do Consumo Consciente”, 
como foi batizada a ação, terá o apoio do Corecon 
Acadêmico e do Centro Acadêmico de Economia 
da UFPA (Caecon) que disponibilizará 15 alunos 
para fazer a entrega de cartilhas educativas e 
a orientação ao consumidor nas ruas do centro 

comercial de Belém.
 Durante as festividades de final de ano 
as pessoas estão mais sujeitas a armadilha do 
consumo por impulso, já que as facilidades e 
ofertas aumentam consideravelmente, por isso, 
é preciso chamar a atenção para o planejamento 
financeiro. Nossa intenção não é que as pessoas 
deixem de comprar, mas que atentem para 
comprar somente o que o orçamento pode pagar, 
evitando assim, surpresas no final do mês quando 
forem fechar as contas da casa.
 A ação seguiu um roteiro itinerante pelas 
Ruas João Alfredo, Santo Antônio e finalizando na 
Avenida Presidente Vargas.

Economista recebe diploma do curso da ADESG

 O Conselheiro, Raul Sarmento, foi diplomado 
esta semana no XVII Curso de Estudo, Política e 
Estratégia da Associação dos Diplomados da Escola 
Superior de Guerra (ADESG/ESG).
 O Corecon-PA esteve presente na 
composição da mesa durante a solenidade de 
formatura, juntamente com o Presidente Nacional 

da ADESG, o Vice-Almirante Ricardo Antônio da 
Veiga Cabral, com o Delegado Regional da ADESG, 
Coronel Monclar da Costa Bastos e o Vice-Delegado, 
Dr. Alfredo Santana.
 A formatura ocorreu no dia 12 de dezembro, 
no Auditório do Comando Militar do Norte.

Corecon-PA reúne com equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação
 Definir o conjunto de possibilidades e de 
que forma a educação financeira pode fazer parte 
do cotidiano dos alunos do ensino municipal, 
por meio de palestras e oficinas, foram os 
assuntos abordados na reunião, entre o Conselho 
Regional de Economia do Pará e membros da 
Diretoria de Educação (DIED), Equipe Técnica 
do Ensino Fundamental (ETEF) e Núcleo Setorial 
de Planejamento da Secretaria Municipal de 
Educação (SEMEC).
 A ideia de levar a educação financeira para 
a sala de aula é fundamental, pois promove um 
diálogo entre as áreas do conhecimento de forma 
transversal e pode ser ministrada por educadores, 
independente da sua especialidade. O objetivo do 

projeto é oferecer ao estudante informações e 
orientações que servirão de base para aquisição 
do pensamento financeiro consistente.
 Inicialmente, o Corecon-PA por meio de 
economistas registrados e formados no curso 
de Educação Financeira serão os tutores, por se 
tratar de profissionais que dominam a metodologia 
e conteúdo referente ao assunto. Enquanto, que a 
SEMEC seria responsável pela criação do projeto 
pedagógico baseado na diretriz da docência. 
Posteriormente, os professores da rede municipal 
de ensino serão preparados para atuarem como 
agentes multiplicadores.
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Corecon-Pa participa da I Feira do Empreendedor de Canaã dos Carajás

 O Conselho Regional de Economia do Pará 
(CORECON-PA) esteve presente na programação 
da I Primeira Feira do Empreendedor de Canaã 
dos Carajás, representado pelo economista Mauro 
Corrêa que ministrou uma palestra sobre educação 
financeira e distribuiu cartilhas educativas para o 

público presente.
 Cerca de 60 pessoas participaram da 
programação e tiraram dúvidas sobre planejamento 
financeiro. O público aceitou o tema de forma 
positiva, participando com questionamentos. 



26 Relatório de Gestão 2014

w
w

w
.c

or
ec

on
pa

ra
.o

rg
.b

r
Demonstrativos Contábeis CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - PARÁ - CORECON/PA 

 Página : 1 

 CNPJ: 05.436.526/0001-32 - Siscontw - v. 2.0.56.00 

 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 

 Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada 

 Despesa Orçada Exec. Per. Exercício Diferença   

 DESPESAS CORRENTES 839.392,14 - 738.905,38+ 738.905,38+ 100.486,76 -      DESPESAS DE CUSTEIO 683.392,14 - 593.752,84+ 593.752,84+ 89.639,30 -        DESPESAS DE PESSOAL 455.500,00 - 435.428,82+ 435.428,82+ 20.071,18 -          VENCIMENTOS E VANTAGENS 290.500,00 - 278.613,09+ 278.613,09+ 11.886,91 -            Salários 206.000,00 - 204.833,60+ 204.833,60+ 1.166,40 -            13º Salário 23.000,00 - 19.979,89+ 19.979,89+ 3.020,11 -            Indenizações Trabalhistas 3.000,00 - 0,00   0,00   3.000,00 -            Gratificações 28.000,00 - 27.662,00+ 27.662,00+ 338,00 -            Anuênio 8.000,00 - 7.249,66+ 7.249,66+ 750,34 -            Abono Constitucional de Férias 6.500,00 - 5.418,38+ 5.418,38+ 1.081,62 -            Férias 14.000,00 - 13.469,56+ 13.469,56+ 530,44 -            Outras Vantagens 2.000,00 - 0,00   0,00   2.000,00 -          DESPESAS VARIAVEIS 68.500,00 - 62.830,75+ 62.830,75+ 5.669,25 -            Abono Pecuniário de Férias 2.000,00 - 1.681,32+ 1.681,32+ 318,68 -            Diárias de Funcionários 1.000,00 - 0,00   0,00   1.000,00 -            Diárias de Conselheiros 11.500,00 - 11.223,00+ 11.223,00+ 277,00 -            Diárias de Convidados e Palestrantes 3.000,00 - 1.791,00+ 1.791,00+ 1.209,00 -            Gratificação p/ Serviços Extraordinários 1.500,00 - 30,10+ 30,10+ 1.469,90 -            Vale Transporte 5.000,00 - 3.997,46+ 3.997,46+ 1.002,54 -            Vale Refeição 0,00 - 0,00   0,00   0,00              Vale Alimentação 44.500,00 - 44.107,87+ 44.107,87+ 392,13 -            Treinamentos e Capacitação 0,00 - 0,00   0,00   0,00              Outras Despesas Variáveis 0,00 - 0,00   0,00   0,00            OBRIGACOES PATRONAIS 96.500,00 - 93.984,98+ 93.984,98+ 2.515,02 -            I.N.S.S. 71.000,00 - 70.243,30+ 70.243,30+ 756,70 -            F G T S 25.000,00 - 23.741,68+ 23.741,68+ 1.258,32 -            IRRF 500,00 - 0,00   0,00   500,00 -            Outros Encargos Sociais 0,00 - 0,00   0,00   0,00          MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 - 10.598,14+ 10.598,14+ 13.401,86 -          Artigos de Expediente 8.000,00 - 5.359,17+ 5.359,17+ 2.640,83 -          Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza 3.000,00 - 902,08+ 902,08+ 2.097,92 -          Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis 1.000,00 - 205,20+ 205,20+ 794,80 -          Gêneros de Alimentação 3.500,00 - 1.154,41+ 1.154,41+ 2.345,59 -          Material p/ Fotografia, Gravação e Telecom. 1.000,00 - 0,00   0,00   1.000,00 -          Material Destinado a Conserv. de Imóveis 500,00 - 421,65+ 421,65+ 78,35 -          Combustíveis e Lubrificantes 0,00 - 0,00   0,00   0,00            Vestuário e Uniformes 1.000,00 - 0,00   0,00   1.000,00 -          Material de Informática 4.000,00 - 1.204,60+ 1.204,60+ 2.795,40 -          Outros Materiais de Consumo 2.000,00 - 1.351,03+ 1.351,03+ 648,97 -        SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 196.892,14 - 143.763,85+ 143.763,85+ 53.128,29 -          REMUNENERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS 46.000,00 - 44.610,78+ 44.610,78+ 1.389,22 -            Remuneração Serv. Pessoais 46.000,00 - 44.610,78+ 44.610,78+ 1.389,22 -            Encargos Sociais de Serv. Pessoais 0,00 - 0,00   0,00   0,00            OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 150.892,14 - 99.153,07+ 99.153,07+ 51.739,07 -            Transporte de Encomendas e Cargas 500,00 - 0,00   0,00   500,00 -            Transporte de Pessoal e Suas Bagagens 25.000,00 - 24.039,03+ 24.039,03+ 960,97 -            Assinaturas de Periódicos 500,00 - 194,00+ 194,00+ 306,00 -            Fornecimento de Energia Elétrica e Gás 15.000,00 - 12.772,79+ 12.772,79+ 2.227,21 -            Conservação de Bens Móveis e Imóveis 0,00 - 0,00   0,00   0,00              Serviços de Divulg., Impressão e Encader. 20.000,00 - 14.226,06+ 14.226,06+ 5.773,94 -              Assessoria de Imprensa 0,00 - 0,00   0,00   0,00                Impressão de Informativo 3.000,00 - 0,00   0,00   3.000,00 -              Impressões diversas 3.000,00 - 2.475,95+ 2.475,95+ 524,05 -              Impressão de Formulários 0,00 - 0,00   0,00   0,00                Serviços Vigil. Elet. 4.000,00 - 2.853,30+ 2.853,30+ 1.146,70 -              Serv. Divulg. Aviso e Editais 8.000,00 - 7.565,75+ 7.565,75+ 434,25 -              Edição de Jornal 0,00 - 0,00   0,00   0,00                Outros ( Outros Serviços) 2.000,00 - 1.331,06+ 1.331,06+ 668,94 -            Serviço de Assistência a Saúde 0,00 - 0,00   0,00   0,00              Serviço de Comunicação em Geral 27.000,00 - 22.815,67+ 22.815,67+ 4.184,33 -              Despesas com Ligações Telefônicas 14.000,00 - 10.608,36+ 10.608,36+ 3.391,64 -              Despesas com Correio 13.000,00 - 12.207,31+ 12.207,31+ 792,69 -   
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         Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond. 0,00 - 0,00   0,00   0,00              Serviços de  Água e Esgoto 5.000,00 - 4.828,44+ 4.828,44+ 171,56 -            Despesas com Alimentação 5.000,00 - 0,00   0,00   5.000,00 -            Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 3.892,14 - 381,36+ 381,36+ 3.510,78 -            Despesas Miudas de Pronto Pagamento 0,00 - 0,00   0,00   0,00              Festividades e Similares 0,00 - 0,00   0,00   0,00              Congressos e Similares 9.000,00 - 3.000,00+ 3.000,00+ 6.000,00 -              XXI SINCE 2.000,00 - 0,00   0,00   2.000,00 -              XXI SINCE - Inscrições 4.000,00 - 1.000,00+ 1.000,00+ 3.000,00 -              Congressos e Similares 3.000,00 - 2.000,00+ 2.000,00+ 1.000,00 -            Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos 0,00 - 0,00   0,00   0,00              Indenizações, Restituições e Reembolsos 15.000,00 - 5.306,18+ 5.306,18+ 9.693,82 -            Despesas com Delegacias 5.000,00 - 0,00   0,00   5.000,00 -            Despesas Bancárias 8.000,00 - 7.894,74+ 7.894,74+ 105,26 -            Serviços de Informática 2.000,00 - 1.177,30+ 1.177,30+ 822,70 -            Despesas com Eleições 8.000,00 - 1.797,50+ 1.797,50+ 6.202,50 -            Honorários Advocatícios 0,00 - 0,00   0,00   0,00              Serviços de Auditoria 0,00 - 0,00   0,00   0,00              Despesas c/ CPMF 0,00 - 0,00   0,00   0,00              Descontos e Abatimentos 0,00 - 0,00   0,00   0,00              Seguros 0,00 - 0,00   0,00   0,00              Assessoria Contábil 0,00 - 0,00   0,00   0,00              Serviços de Hospedagem 500,00 - 0,00   0,00   500,00 -            Serviços Prestados Pessoa Jurídica 1.500,00 - 720,00+ 720,00+ 780,00 -            Outros Encargos 0,00 - 0,00   0,00   0,00          DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 7.000,00 - 3.962,03+ 3.962,03+ 3.037,97 -          Sentenças Judiciárias 7.000,00 - 3.962,03+ 3.962,03+ 3.037,97 -          Desp. Exercícios Anteriores 0,00 - 0,00   0,00   0,00              Pessoal 0,00 - 0,00   0,00   0,00              Material de Consumo 0,00 - 0,00   0,00   0,00              Serviços de Terceiros e Encargos 0,00 - 0,00   0,00   0,00        TRANSFERENCIAS CORRENTES 156.000,00 - 145.152,54+ 145.152,54+ 10.847,46 -        TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 155.000,00 - 142.706,85+ 142.706,85+ 12.293,15 -          Transferências Operacionais 1.000,00 - 500,00+ 500,00+ 500,00 -            Transferências p/Corecon,s 1.000,00 - 500,00+ 500,00+ 500,00 -          Contribuições Correntes 154.000,00 - 142.206,85+ 142.206,85+ 11.793,15 -            Cota-Parte do COFECON 154.000,00 - 142.206,85+ 142.206,85+ 11.793,15 -        CONTRIBUIÇÃO PASEP 1.000,00 - 2.445,69+ 2.445,69+ 1.445,69+          PASEP 1.000,00 - 2.445,69+ 2.445,69+ 1.445,69+        DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 - 0,00   0,00   0,00            Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 - 0,00   0,00   0,00              DESPESAS DE CAPITAL 18.500,00 - 7.683,92+ 7.683,92+ 10.816,08 -      INVESTIMENTOS 18.500,00 - 7.683,92+ 7.683,92+ 10.816,08 -        OBRAS E INSTALAÇÕES 6.000,00 - 0,00   0,00   6.000,00 -          Bens Imóveis 6.000,00 - 0,00   0,00   6.000,00 -            Bens Imóveis 0,00 - 0,00   0,00   0,00              Reformas e melhorias de Imóvel 6.000,00 - 0,00   0,00   6.000,00 -        EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.500,00 - 7.683,92+ 7.683,92+ 4.816,08 -          Mobiliário e Utensílios de Escritórios 1.000,00 - 0,00   0,00   1.000,00 -          Máquinas, Motores e Aparelhos 2.000,00 - 0,00   0,00   2.000,00 -          Equipamentos de Informática 8.500,00 - 7.683,92+ 7.683,92+ 816,08 -          Veículos 0,00 - 0,00   0,00   0,00            Biblioteca e Videoteca 0,00 - 0,00   0,00   0,00            Equipamentos Diversos 1.000,00 - 0,00   0,00   1.000,00 -          Outros Equipamentos e Material Permanente 0,00 - 0,00   0,00   0,00        INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 - 0,00   0,00   0,00          AQUISIÇÕES DE IMOVEIS 0,00 - 0,00   0,00   0,00            Bens imóveis 0,00 - 0,00   0,00   0,00              Bens imóveis 0,00 - 0,00   0,00   0,00          OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 - 0,00   0,00   0,00             
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 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 

 Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada 

 Receita Orçada Arrec. Per. Exercício Diferença   

 RECEITAS CORRENTES 857.892,14+ 723.896,28 - 723.896,28 - 133.995,86+      RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 567.392,14+ 640.158,44 - 640.158,44 - 72.766,30 -        CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 567.392,14+ 640.158,44 - 640.158,44 - 72.766,30 -          Outras Contribuições Sociais 567.392,14+ 640.158,44 - 640.158,44 - 72.766,30 -            Anuidades do Exercício 409.392,14+ 509.014,05 - 509.014,05 - 99.621,91 -              Pessoas Físicas 399.392,14+ 502.529,20 - 502.529,20 - 103.137,06 -              Pessoas Jurídicas 10.000,00+ 6.484,85 - 6.484,85 - 3.515,15+              Cheues a receber 0,00+ 0,00   0,00   0,00              Anuidades de Exercícios Anteriores 158.000,00+ 131.144,39 - 131.144,39 - 26.855,61+              Pessoas Físicas 155.000,00+ 130.734,16 - 130.734,16 - 24.265,84+              Pessoas Jurídicas 3.000,00+ 410,23 - 410,23 - 2.589,77+              Cheques a receber 0,00+ 0,00   0,00   0,00        RECEITA PATRIMONIAL 18.000,00+ 23.716,01 - 23.716,01 - 5.716,01 -        RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Alugueis 0,00+ 0,00   0,00   0,00          RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS 18.000,00+ 23.716,01 - 23.716,01 - 5.716,01 -          Caderneta de Poupança 0,00+ 0,00   0,00   0,00              Juros 0,00+ 0,00   0,00   0,00              Atualização Monetária 0,00+ 0,00   0,00   0,00              POUP-BB 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Títulos de Renda 18.000,00+ 23.716,01 - 23.716,01 - 5.716,01 -            Juros 0,00+ 0,00   0,00   0,00              Juros s/ Aplicação Fundo Renda Fixa 0,00+ 0,00   0,00   0,00              Juros s/ Resgate de Aplicação 18.000,00+ 23.716,01 - 23.716,01 - 5.716,01 -        OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00+ 0,00   0,00   0,00        RECEITAS DE SERVIÇOS 13.000,00+ 11.485,52 - 11.485,52 - 1.514,48+        RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 13.000,00+ 11.485,52 - 11.485,52 - 1.514,48+          Rendas de Emolumentos com a Inscrição 2.000,00+ 1.460,84 - 1.460,84 - 539,16+            Pessoas Físicas 1.500,00+ 1.295,89 - 1.295,89 - 204,11+            Pessoas Jurídicas 500,00+ 164,95 - 164,95 - 335,05+          Rendas de Emolum. c/ Expedição de Carteiras 2.000,00+ 2.020,89 - 2.020,89 - 20,89 -            Pessoas Físicas 2.000,00+ 2.020,89 - 2.020,89 - 20,89 -          Rendas de Emolum. c/ Expedição de Certidões 5.500,00+ 5.815,44 - 5.815,44 - 315,44 -            Pessoas Físicas 4.000,00+ 4.622,43 - 4.622,43 - 622,43 -            Pessoas Jurídicas 1.500,00+ 1.193,01 - 1.193,01 - 306,99+          Rendas de Emolumentos c/ Cancelamentos 3.500,00+ 2.188,35 - 2.188,35 - 1.311,65+            Pessoas Físicas 2.500,00+ 2.188,35 - 2.188,35 - 311,65+            Pessoas Jurídicas 1.000,00+ 0,00   0,00   1.000,00+          Rendas de Outros Serviços Prestados 0,00+ 0,00   0,00   0,00              Tipo de Serviço Prestado 0,00+ 0,00   0,00   0,00        TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.000,00+ 0,00   0,00   1.000,00+        TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Contr. p/ Desenvolvimento das Atividades 0,00+ 0,00   0,00   0,00              Transferências ou Auxílios da União 0,00+ 0,00   0,00   0,00              Transf. de Outras Entidades Públicas 0,00+ 0,00   0,00   0,00          TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Transferências dos Estados 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Transferências dos Municípios 0,00+ 0,00   0,00   0,00          TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.000,00+ 0,00   0,00   1.000,00+          Transferências de Entidades Sindicais 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Transf. de Outras Entidades Privadas ( COFECON) 1.000,00+ 0,00   0,00   1.000,00+        TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Transferências de Pessoas Físicas 0,00+ 0,00   0,00   0,00        OUTRAS RECEITAS CORRENTES 258.500,00+ 48.536,31 - 48.536,31 - 209.963,69+        MULTAS E JUROS DE MORA 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Multas sobre Exercício Ilegal da Profissão 0,00+ 0,00   0,00   0,00              Pessoas Físicas 0,00+ 0,00   0,00   0,00              Pessoas Jurídicas 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Juros de Mora 0,00+ 0,00   0,00   0,00              Pessoas Físicas 0,00+ 0,00   0,00   0,00              Pessoas Jurídicas 0,00+ 0,00   0,00   0,00          INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00+ 0,00   0,00   3.000,00+   
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       Indenizações 1.000,00+ 0,00   0,00   1.000,00+          Restituições 2.000,00+ 0,00   0,00   2.000,00+        RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 11.000,00+ 10.060,96 - 10.060,96 - 939,04+          Receita da Dívida Ativa 11.000,00+ 10.060,96 - 10.060,96 - 939,04+        RECEITAS DIVERSAS 244.500,00+ 38.475,35 - 38.475,35 - 206.024,65+          Multas s/ Anuidades 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Juros de Mora s/Anuidade 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Atualização Monetária s/Anuidades 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Saldo de Exercício Anterior 210.500,00+ 0,00   0,00   210.500,00+          Outras Receitas Diversas 34.000,00+ 38.475,35 - 38.475,35 - 4.475,35 -            Receita com Cursos e Treinamentos 18.000,00+ 18.645,00 - 18.645,00 - 645,00 -            Receita com Publicidade 0,00+ 0,00   0,00   0,00              Receita de Insubsistência 0,00+ 0,00   0,00   0,00              Inscrições em Congressos e Similares 0,00+ 0,00   0,00   0,00              Patrocínios 7.000,00+ 3.460,00 - 3.460,00 - 3.540,00+            Reembolso 0,00+ 0,00   0,00   0,00              Outras 9.000,00+ 16.370,35 - 16.370,35 - 7.370,35 -            RECEITAS DE CAPITAL 0,00+ 0,00   0,00   0,00        OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00+ 0,00   0,00   0,00          OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Operações de Crédito Internas 0,00+ 0,00   0,00   0,00        ALIENAÇÃO DE BENS 0,00+ 0,00   0,00   0,00          ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Alienação de Títulos de Renda 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Alienação de Outros Bens Móveis 0,00+ 0,00   0,00   0,00          ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Alienacao de Prédios 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Alienação de Terrenos 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Alienação de Outros Bens Imóveis 0,00+ 0,00   0,00   0,00        AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00+ 0,00   0,00   0,00          AMORT. DE EMPRÉSTIMOS ENT. FISC. PROF. LIBERAIS 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Amort. de Empréstimos Ent. Fisc. Prof. Liberais 0,00+ 0,00   0,00   0,00          OUTRAS AMORT. DE EMPRÉSTIMOS ENT. PÚBLICAS 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Outras Amort. de Empréstimos Ent. Públicas 0,00+ 0,00   0,00   0,00        TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00+ 0,00   0,00   0,00          TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Transf. ou Aux. da União 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Transf. de Outras Entidades Públicas 0,00+ 0,00   0,00   0,00          OUTRAS TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Transferências dos Estados 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Transferência dos Municípios 0,00+ 0,00   0,00   0,00          TRANSFERÊNCIAS DE INST. PRIVADAS 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Transf. ou Aux. das Ent. Sindicais 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Transf. ou Aux. Outras Ent. Privadas 0,00+ 0,00   0,00   0,00          TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Transf. ou Aux. de Pessoas Físicas 0,00+ 0,00   0,00   0,00        OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00+ 0,00   0,00   0,00          SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00+ 0,00   0,00   0,00          OUTRAS RECEITAS 0,00+ 0,00   0,00   0,00            Receitas de Capital não Classificadas 0,00+ 0,00   0,00   0,00              Total Executado a Maior    117.511,74      Total Executado a Menor    251.507,60     

 Total: 857.892,14+ 723.896,28 - 723.896,28 - 133.995,86+ 

 BELÉM, 31  de  dezembro  de  2014. 

 


