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APRESENTAÇÃO

 Este relatório apresenta as atividades 
desenvolvidas no 1º Trimestre da Gestão 2019.
 O presente instrumento é dividido em 
seções conforme a atuação do Conselho Regional de 
Economia do Pará e Amapá, são elas: Institucional, 
Fiscalização e Parcerias.
 No tocante ao Institcional refere-se aos 
eventos e visitas que tivemos participação nas 
instituicionais no cenário local e nacional. Enquanto 
na Fiscalização temos as ações desenvoldidas para a 
defesa do economista no mercado de trabalho. No 
último tópico, parcerias, são relatadas as vantagens 
e benefícios concedidos aos nossos profissionais.
 
 Boa leitura!

 Raul Sarmento
 Presidente Corecon-Pa/Ap
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INSTITUCIONAL

Corecon-Pa/Ap elege Presidência para a Gestão 2019

 Durante a 1ª Reunião do Plenário de 2019 
do Conselho Regional de Economia do Pará e 
Amapá foram eleitos, por aclamação, o economista 
Raul Sarmento como Presidente e o economista 
Marcus Holanda como vice-presidente para a 
Gestão 2019. A reunião aconteceu na sede do 
Corecon-Pa/Ap.
 No decorrer do evento, tomaram posse os 
novos Conselheiros Efetivos: Maria Lúcia Bahia 
Lopes; Mário Vasconcelos Sobrinho e Pablo 
Damasceno Reis e os Conselheiros Suplentes: 
André Cutrim Carvalho; Nazareno Benedito 
Araújo Benjamim e Daniela de Cássia Ferreira 
Silva.
 Os Conselheiros empossados fazem parte 
do triênio 2019-2021.

COMISSÕES

 As comissões de trabalho ficaram com as 
seguintes composições:

Patrimônio: Omar Mourão (Presidente), Mário 
Vasconcelos, Leandro Almeida, Edmilson Oeiras 
(Funcionário) e Sandra Lima (Funcionária)
Tomada de Contas: Luis Carlos (Presidente), Pablo 
Damasceno, Lúcia Bahia, Nazareno Araújo, Sérgio 

Felipe, Maria Goretti (Funcionária) e Sandra Lima 
(Funcionária)
Licitação: Pablo Damasceno (Presidente), 
Leandro Almeida, Lady Francis, Maria Goretti 
(Funcionária) e Samara Faro (Funcionária)
Registro: Lúcia Bahia (Presidente), Leandro 
Almeida, Luis Carlos, Daniela Ferreira e Edmilson 
Oeiras (Funcionário)
Regimento Interno: Roberto Alcântara 
(Presidente), Omar Mourão, Sérgio Felipe, André 
Cutrim, Marcos Lopes (Funcionário) e Maria 
Goretti (Funcionária).
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Corecon-PA/Ap recebe visita do presidente do Regional do Amazonas.

 A comitiva do Corecon-Pa/Ap, composta 
pelo presidente, Raul Sarmento, vice-presidente, 
Marcus Holanda e os Conselheiros, Pablo 
Damasceno e Daniela de Cássia, recebeu na sede do 
Conselho o presidente do Corecon-AM, Mourão 
Junior, no dia 14 de janeiro de 2019.
 O objetivo do encontro é aproximar os 
Conselhos da região norte por meio da criação 
do grupo de presidentes da Região Norte, assim 
como definir a pauta para a plenária ampliada do 

Cofecon que acontece no final do mês de janeiro.
 Na reunião foram abordados outros pontos 
de extrema importância para os profissionais de 
economia, como:

- Cadastro de Economista na Superintendência 
de Desenvolvimento da Amazônia - Sudam para 
elaboração do projeto SIN;
- Solicitação para a Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia - Sudam para 
criação do Projeto de Desenvolvimento Regional;
- Registro de  Profissionais de Relações 
Internacionais a ser realizada no próprio Corecon;
- Ação contra o Banco da Amazônia para que os 
economistas registrados sejam os responsáveis 
pelos projetos técnicos-econômicos apresentados 
ao Banco;
- ENAM 2019, a ser realizado no Amazonas de 29   
a 31 de  maio.

Corecon-Pa/Ap participa da solenidade de posse do presidente da OAB-PA

 Aconteceu no dia 18 de janeiro, no 
auditório Benedito Nunes, do Centro de Eventos 
da Universidade Federal do Pará, a solenidade 
de posse do presidente da OAB-PA, o advogado 
criminalista Alberto Campos para o triênio 2019-
2021. No decorrer do evento foram empossados 
ainda a vice-presidente, Cristina Lourenço, o 
secretário-geral Eduardo Imbiriba, o secretário-
geral adjunto e corregedor Antônio Barra Britto e 
o diretor-tesoureiro André Serrão.
 O Conselho Regional de Economia do Pará 
e Amapá foi representado pelo seu vice-presidente, 
Marcus Holanda.

 Na sessão solene, tomaram posse também 
membros do Conselho Seccional e diretores da 
Escola Superior de Advocacia (ESA), Caixa de 
Assistência dos Advogados do Pará (CAA-PA), 
Tribunal de Ética e Disciplina (TED) e comissões 
temáticas. 

Conselho realiza reunião para elaborar plano de trabalho 2019

 O presidente do Conselho Regional de 
Economia do Pará e Amapá, Raul Sarmento, 
realizou reunião para elaboração do plano de 
trabalho 2019. O encontro aconteceu no dia 18 
de janeiro, na sede do Regional e contou com a 
presença do vice-presidente, Marcus Holanda e os 

Conselheiros, Omar Mourão e Roberto Alcântara.
 No decorrer da reunião foram abordadas 
estratégias para atrair os jovens para a carreira de 
economista por meio de parcerias com escolas do 
ensino médio. Além de estreitar relações junto às 
universidades de ciências econômicas.
 Dentre as propostas para o ano de 2019 
está a criação do curso de planejamento municipal 
com carga horária de 360 horas, voltado para os 
profissionais de economia. 



6

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Corecon-Pa/Ap prestigia posse dos dirigentes do TCE-PA

 O vice-presidente do Conselho Regional 
de Economia do Pará e Amapá, Marcus Holanda, 
participou no dia 28 de janeiro da posse do corpo 
dirigente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-
PA) para o biênio 2019-2021. O evento aconteceu 
no auditório Ministro Elmiro Nogueira, localizado 
no edifício-sede do Tribunal com a presença de 
autoridades federais, estaduais e municipais.

 O Conselheiro André Dias foi empossado 
como presidente da corte por meio de procuração, 
pois está hospitalizado para tratamento de 
saúde. Também foram empossados o novo vice-
presidente, Conselheiro Cipriano Sabino, e o atual 
corregedor, Conselheiro Odilon Teixeira.
 Durante o evento, o vice-presidente do 
Corecon-Pa/Ap, Marcus Holanda, estabeleceu 
contato inicial com representantes do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE-PA), Ordem dos 
Advogados do Pará (OAB-PA), Federação da 
Indústria do Pará (FIEPA) e Conselho Regional 
de Contabilidade (CRC-PA) para futuras parcerias 
institucionais.

Regional participa de reunião junto ao COFECON
 O presidente do Conselho Regional de 
Economia do Pará e Amapá, Raul Sarmento, 
participou de reunião no dia 31 de janeiro, em 
Brasília, junto com os presidentes dos Conselhos 
da Região Norte.
 A reunião teve como objetivo ações 
em defesa das prerrogativas profissionais do 
economista junto às empresas e órgãos públicos, 
como: Banco da Amazônia e Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia.
 Com uma pauta exclusiva para o Corecon-
Pa/Ap durante a reunião foram tratados os 
seguintes assuntos:

Conselho realiza visita ao CRC-PA
 O vice-presidente do Conselho Regional de 
Economia do Pará e Amapá, Marcus Holanda, e a 
gerente executiva, Maria Goretti, realizaram visita 
de cortesia ao Conselho Regional de Contabilidade 
do Pará (CRC-PA). Os representantes do Corecon-
Pa/Ap foram recebidos pela presidente do CRC-
PA, Ticiane Santos, no dia 1 de fevereiro.
 A reunião teve como pauta o 
compartilhamento de ações conjuntas entre os 
dois Conselhos para fortalecimento da atuação 
dos órgãos diante dos profissionais registrados e as 
demandas institucionais.

- Implantação da Delegacia do Amapá
- Apoio aos eventos da Semana de Economia do 
Amapá
- Curso de Perícia Econômica 
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Corecon-PA/Ap participa de evento do Sindecon

 O auditório da Secretaria de Planejamento 
do Estado do Pará – SEPLAN, foi a sede do 
“AGO’S e eventos” realizado pelo Sindicato dos 
Economistas do Pará. O evento aconteceu no dia 
26 de fevereiro.
 O Conselheiro do Corecon-Pa/Ap, Paulo 
Sérgio da Silva, esteve presente no evento que 
premiou o “Economista do Ano 2018” Prof. 
Dr. Wilton dos Santos Brito e o “Melhor Ensaio 
Econômico do Curso de Economia da Facecon/
UFPA”.

Corecon-Pa/Ap realiza visita de cortesia à ACP

 O vice-presidente, Marcus Holanda, e o 
Conselheiro, Leandro Morais, do Corecon-Pa/
Ap são recebidos pelo presidente da ACP, Clóvis 
Carneiro, e o superintendente, Lúcio Cavalcante 
para visita de cortesia visando aproximar relações 
institucionais. A visita aconteceu no dia 28 de 
fevereiro.

Corecon-PA/Ap participa de evento do Conselho Regional de Contabilidade

 Desafios da evolução tecnológica na 
Contabilidade foi o tema do VI Fórum de 
Contabilidade em Santarém, no dia 15 de março.
 O evento foi organizado pelo Conselho 
Regional de Contabilidade do Pará e contou com a 
presença do nosso Conselheiro em Santarém, José 
de  Lima.

Corecon-Pa/Ap participa da abertura do Pará Negócios 2019

 O lançamento da 8 edição da Pará Negócios 
reuniu empresários e representantes de classes no 
Salão Nobre da Associação Comercial do Pará - 
ACP, no dia 15 de março.
 A abertura do evento foi realizado pelo 
Governador do Estado, Hélder Barbalho, que falou 
sobre "Perspectivas para o crescimento do Estado 
do Pará."
 O Conselho Regional de Economia do 
Pará e Amapá foi representado na abertura da Pará 
Negócios 2019 pelos seus Conselheiros, Roberto 
Alcântara e Daniele de Cássia Ferreira Silva.
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Conselheiro participa da abertura da Semana do Calouro 2019 da UFPA
 Na manhã do dia 18 de março aconteceu a 
abertura da Semana do Calouro 2019 da Faculdade 
de Ciências Econômicas – Facecon, da UFPA. O 
evento contou com a participação do pró-reitor 
da UFPA Edmar Costa, do diretor do ICSA, 
economista e Prof. Armando Lírio e do diretor da 
Facecon, prof.  Dr. José Nazareno.
 O Conselheiro Luiz Carlos foi o 
representante do Corecon-Pa/Ap e participou da 
Mesa de abertura que teve como tema os desafios 
econômicos, sociais e ambientais no contexto da 
Universidade pública.

Palestra com Conselheiro do Corecon-Pa/Ap abre segundo dia de programação 
da Semana Acadêmica da Facecon

 Os calouros da Universidade Federal 
do Pará (UFPA) participaram da palestra “A 
importância do economista no desenvolvimento 
da Amazônia”, ministrada pelo Conselheiro Sérgio 
Felipe, no Instituo de Ciências Sociais Aplicadas 
(ICSA), no dia 19 de março. O evento faz parte da 
programação da Semana acadêmica da Faculdade 
de Ciências Econômicas (Facecon).
 No primeiro momento o Conselheiro 
Sérgio Felipe abordou a importância do Conselho 
Regional de Economia do Pará e Amapá para o 

fortalecimento da profissão. Estiveram presentes 
no evento a Professora do curso de Ciências 
econômicas, Jurandir Santos, o professor e 
Conselheiro Leandro Morais, além da assessora 
técnica, Glaucia Barata e o assessor de comunicação, 
Cantarely Costa.
 Após a palestra foram sorteados exemplares 
do livro “Reflexões acerca do desenvolvimento  
da Amazônia no século XXI”, lançado durante 
a Semana do Economista 2018, de autoria do 
Conselheiro Sérgio Felipe e o ex-presidente do 
Corecon-Pa/Ap, Kleber Mourão.

Conselho participa da reunião do GEAC da Fapespa
 Com o tema "Perspectivas e Projeções 
da Economia Brasileira e Paraense em 2019" a 
FAPESPA realizou reunião do GEAC no auditório 
do SESC Boulevard, no dia 15 de março.
 O economista chefe da Confederação 
Nacional do Comércio, Dr. Fábio Bentes, foi o 
primeiro palestrante que abordou a conjuntura da 
economia nacional, em seguida o representante 
da FAPESPA, Márcio Ponte, explanou sobre a 
perspectiva da economia paraense.
 A economista e assessora técnica, Gláucia 
Barata e o assessor de comunicação, Cantarely 
Costa, foram os representantes do Regional no 
evento.
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Recepção dos Calouros da UFOPA e entrega da carteira profissional ao primeiro 
economista indígena marcam visita institucional do Corecon-Pa/Ap em 
Santarém

 A Universidade Federal do Oeste do Pará 
(UFOPA) promoveu a Recepção dos Calouros 
2019 entre os dias 18 e 24 de março, em Santarém. 
O presidente do Corecon-Pa/Ap, Raul Sarmento, 
esteve presente no evento e ministrou o dia 20 de 
março a palestra “O economista e a sua importância 
para a região, o Brasil e o mundo” que contou com 
a participação dos alunos de ciências econômicas, 
na Unidade Amazônia.
 No decorrer da visita institucional em 
Santarém, Raul Sarmento, realizou a entrega da 
carteira profissional ao primeiro economista 
indígena do Brasil. David Maheus pertence à nação 
Mundurucú Cara Preta.
 Estiveram presentes na entrega da carteira 
além do Presidente Raul Sarmento, o Conselheiro  
José de Lima e economistas de Santarém.

Corecon-Pa/Ap participa da Solenidade de Formatura da UFPA

 O Conselheiro e professor Leandro Almeida 
participou da solenidade de formatura do curso 
de Ciências Econômicas da Universidade Federal 
do Pará, no dia 29 de março. O evento ocorreu 
no auditório do Instituto de Ciências Jurídicas da 
UFPA.
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FISCALIZAÇÃO

Regional envia ofício para inclusão do cargo de economista em certame 

 O Conselho Regional de Economia do Pará 
e Amapá enviou no dia 18 de janeiro ofícios para 
o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho e para a 
secretária do Estado de Administração do Pará, 
Hana Sampaio, solicitando a inclusão do cargo 
de economistas para os certames da Secretaria 
Municipal de Educação – SEMEC e do Centro de 
Perícias Criminais Renato Chaves – CPCRC/PA, 
respectivamente.
 Segundo o Corecon-Pa/Ap, apesar de 
ser de livre escolha das instituições os cargos a 
serem ofertados, vale ressaltar que o profissional 
de economia é crucial para o desempenho das 
atividades que necessitam de planejamento e 
coordenação de ações a serem implementadas pelo 
órgão.
 Neste sentido, o Conselho solicitou a 
intervenção junto à Secretaria Municipal de 
Educação e o Centro de Perícias Criminal Renato 
Chaves inclusão para vaga de economista. Essa 
ação visa valorizar a classe profissional e defender 
as prerrogativas dos economistas.
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PARCERIAS

Corecon-Pa/Ap busca parceria com a Federação da Indústria do Pará

Corecon-Pa/Ap assina parceria com escola de idiomas
 O Conselho Regional de Economia do Pará 
e Amapá fechou parceria com o Castilla Idiomas. 
O convênio foi assinado no dia 20 de fevereiro, na 
sede do Regional. Os descontos variam de 30% a 
50% de acordo com a escolha do idioma.
 O Corecon-Pa/Ap foi representado pelo 
seu presidente, Raul Sarmento, e o Castilla Idiomas 
pelo seu diretor, Felix Prieto. 
 A parceria visa atender às necessidades 
específicas dos economistas registrados e seus 
dependentes, funcionários e dependentes do 
Regional, assim como os estudantes de ciências 
econômicas, para entrada no mercado de trabalho 
cada vez mais competitivo e exigente.

Corecon-Pa/Ap assina convênio com academia

 O Conselho Regional de Economia do Pará 
e Amapá fechou parceria com a GAP Fitness. O 
convênio foi assinado no dia 20 de fevereiro, na 
sede do Regional. O desconto para as atividades é 
de 20%.
 O Corecon-Pa/Ap foi representado pelo 
seu presidente, Raul Sarmento, e a GAP Fitness 

 As condições e vantagens especiais são 
válidas para os seguintes cursos: inglês, espanhol, 
italiano, francês, alemão, japonês e mandarim.

Mais informações:
Contato: 91 98200-8440 (Lahire Cavalléro)
E-mail: lahire.comercial@castillaidiomas.com.br

 O presidente do Corecon-Pa/Ap, Raul 
Sarmento, e o vice-presidente, Marcus Holanda, 
realizaram visita à Federação da Indústria do 
Pará. Acompanhou a reunião a assessora técnica 
do Conselho, Glaucia Barata. A comissão do 
Corecon-Pa/Ap foi recebida por José Conrado e 
Nilson Azevedo, presidente e vice-presidente  da 
FIEPA, respectivamente.
 O evento aconteceu no dia 5 de fevereiro, na 
sede da FIEPA. Durante o evento foi apresentada 
a cartilha de Educação Financeira do Conselho e 
uma proposta de parceria entre as duas instituições.

pela coordenadora técnica, Eli Vilhena. 
 A parceria visa atender os economistas 
registrados e seus dependentes, funcionários e 
dependentes do Regional, assim como os estudantes 
de ciências econômicas, para as atividades físicas 
oferecidas pela GAP Fitness.
 As condições e vantagens especiais são 
válidas para as seguintes atividades: musculação, 
GAP, ritmos, spining, funcional, lutas e outras.

Mais informações:
Contato: 91 3038-5227 / 9 9277-0462
E-mail: contato@gapfitness.com.br
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Parceria do Corecon-Pa/Ap e Uniodonto garante vantagens

 Foi assinado no dia 13 de março, convênio 
entre o Conselho Regional de Economia do Pará 
e Amapá e a Uniodonto, na sede do Regional. 
O convênio oferece plano odontológico que 
contempla os economistas e seus dependentes, 
assim como os funcionários e seus dependentes.
 O Corecon-Pa/Ap foi representado pelo 
seu presidente, Raul Sarmento, a gerente executiva, 
Maria Goretti Sarmanho, a assessora técnica, 
Glaucia Barata e o assessor de comunicação, 
Cantarely Costa. A Uniodonto foi representada 
pela gerente administrativa, Sônia Santos.
 Os serviços disponíveis são: urgência / 
emergência (24 horas); diagnósticos (Consultas); 
Periodontia (Gengiva); Endodontia (Canal); 
cirurgia; exames; radiologia (Raio X); prevenção 
em saúde bucal; dentística (Restauração) e prótese 
unitária.

Conselho assina parceria com Associação dos Advogados Trabalhistas do 
Estado do Pará

 Foi assinado no dia 22 de março o termo 
de cooperação técnica entre o Corecon-Pa/Ap 
e a ATEP, na sede do Regional. O Conselho foi 
representado pelo seu vice-presidente, Marcus 
Holanda e a ATEP pelo seu vice-presidente, Renato 

Mais informações:
Contatos: (91) 98854-1053 / (91) 98432-6580
E-mail: atendimento@korlife.com.br

Coutinho. Estiveram presentes no ato de assinatura 
os seguintes funcionários do Conselho: a assessora 
técnica Glaucia Barata, o chefe de fiscalização 
Edmilson Oeiras, a Contadora Sandra Alcântara, 
a fiscal Samara Faro e o assessor de comunicação 
Cantarely Costa.
 O termo de cooperação técnica visa estreitar 
a relação entre as duas instituições. Dentre as ações 
temos a capacitação dos profissionais por meio de 
cursos, além de oferta de palestras que atendam 
a necessidade das duas categorias (economistas e 
advogados).
 Fortalecer a classe profissional e trazer 
mais benefícios aos economistas são os principais 
fundamentos das parcerias realizadas pelo 
Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá.  
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CoreconPa/Ap cria canal de comunicação no Instagram

NOVIDADES

Banco de Currículos é criado pelo Corecon-Pa/Ap

Economistas,
 Enviem seu curriculum para o e-mail 
ascom@coreconpara.org.br  e faça parte do banco 
de dados do CORECON PA/AP mantido junto aos 
órgãos públicos, privados, associações e outros, na 
busca por oportunidades no mercado de trabalho.
 Juntos seremos mais fortes!

Economista, faça parte do Banco de Entrevistados!

 Economista, quer participar de entrevistas 
para os veículos de comunicação?
 Envie sua área de conhecimento e contato 
telefônico para o e-mail ascom@coreconpara.
org.br e faça parte do banco de entrevistados do 
CORECON-PA/AP  mantido junto aos meios de 
comunicação, como: rádio, tv, impresso e internet.
 Juntos seremos mais fortes.

 O Conselho Regional de Economia do 
Pará e Amapá lançou no dia 30 de janeiro, o perfil 
@coreconpa_ap no Instagram. A nova plataforma 
de comunicação é mais uma forma de manter 
um bom relacionamento com os economistas e a 
sociedade em geral.
 O veículo de comunicação será usado para 
que todos acompanhem os trabalhos realizados 
pelo Regional.
 Ainda não segue o nosso perfil no 
Instagram? Não perca tempo, acesse o Instagram, 
siga @coreconpa_ap e fique por dentro das ações 
desenvolvidas pelo Conselho.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES

MAIS VANTAGENS
ECONOMISTA TEM 

Contato: 91 3242-0207
E-mail: adm@coreconpara.org.br

GAP Fitness
20%

Contato: 91 3038-5227 / 9 9277-0462

E-mail: contato@gapfitness.com.br

Contato: 91 98200-8440 (Lahire Cavalléro)

E-mail: lahire.comercial@castillaidiomas.com.br

CASTILLA Idiomas
30 %50a

UNIODONTO
Contatos: (91) 98854-1053 / (91) 98432-6580

E-mail: atendimento@korlife.com.br

IPOG
Contatos: (91) 98959-3535 / (91) 4042-0566
E-mail: mairan.neves@ipog.edu.br

30mêsR$

Contato: 91 99170-6006 (Erinaldo)

E-MAIL: erinado@terravivaseguros.com.br

QUALICORP

Pós Graduação
HapVida / Unimed
SulAmérica

PÓLO MARABÁ:

Contato: (94) 3324-6017

Tatiane Martins

 
PÓLO MACAPÁ

Contato: (91) 98854-1053 / (91) 3250-1053  

E-mail: korlifebeneficios@gmail.(Sônia Santos)

 

PÓLO SANTARÉM

Contato: (93) 98405-9112

Márquia/Even


