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O Conselho Regional de Economia - 9ª Região tendo 
como foco o Plano de Trabalho de 2018 desenvolveu 

várias ações. Destacam-se dentre as ações executadas 
o controle de despesas para manutenção da austeridade 

fiscal e grande participação nas pautas desenvolvidas pelo 
COFECON. Além de possibilitar a sociedade paraense 

debater temas essenciais para o desenvolvimento do 
Estado. A seguir breves relatos de ações desenvolvidas 

durante a gestão 2018.



RELATÓRIO DE GESTÃO 20186

Conselheiros elegem presidente e vice-presidente para a gestão 2018 

 Os economistas Kleber Antonio da Costa Mourão e Roberto Carlos Quintela de Alcântara 
foram eleitos na 1ª Reunião Ordinária do Plenário,  ocorrida no dia 8 de janeiro, para presidente e 
vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá.
 A sessão foi presidida pelo economista Raul Paulo Sarmento.
 Na reunião, foram empossados os seguintes economistas para composição do triênio de 
2018 a 2020, eleitos em outubro de 2017: Conselheiros efetivos Omar Corrêa Mourão Filho, Luiz 
Carlos das Dores Silva e Leandro Morais de Almeida e para Conselheiros suplentes os economistas 
Paulo Sérgio da Silva Araújo, Isis Pena do Couto e Sérgio Felipe Melo da Silva.

Presidente do Corecon-Pa/Ap realiza reunião com os funcionários para elaborar plano 
de trabalho 2018

 O presidente do Corecon-Pa/Ap, Kleber Mourão, realizou no dia 19 de janeiro, reunião com 
os funcionários do Regional para elaboração do plano de trabalho da gestão 2018. Participaram 
do encontro os colaboradores Goretti Sarmanho, Marcos Lopes, Edmilson Oeiras, Samara Faro, 
Sandra Alcantara, Glaucia Barata, Cantarely Costa e Rivaldo Soares.
 A reunião serviu para alinhar a forma de trabalho da gestão 2018, que será pautada na 
fiscalização, na excelência de atendimento ao economista e na valorização do profissional no 
mercado de trabalho.
 Outro tema relevante tratado na reunião foi a Semana do Economista 2018, novo formato 
e proposta de temas foram apresentados. Também foi debatida a possibilidade de atestar a 
regularidade anual das empresas registradas no Conselho, além da criação de um Grupo de 
Trabalho focado no mercado de trabalho e na valorização do economista.

Presidente do Corecon-Pa/Ap participa da 682ª Sessão Plenária Ampliada do Cofecon. 
 
 Coordenada pelos presidentes do Corecon-MG, Paulo Roberto Paixão Bretas, e do Corecon-
PB, Celso Pinto Mangueira, aconteceu no dia 26 de janeiro, reunião dos presidente dos Conselhos 
Regionais de Economia para discutir suas demandas e apresentá-las ao Cofecon. O Corecon-Pa/Ap 
foi representado pelo presidente, Kleber Mourão, que propôs ao Federal a renovação do Programa 
Nacional de Recuperação de Créditos – Recred, que visa promover conciliações administrativas e 
judiciais com os nossos registrados.
 Durante a reunião ampliada o Cofecon apresentou aos Regionais seu programa de trabalho, 
a fim de que seja buscado não apenas o perfeito funcionamento de cada peça do Sistema, mas que 
todo ele, de forma harmônica, trabalhe pelos mesmos objetivos.

Corecon-Pa/Ap reúne com discentes de ciências econômicas.

 O presidente do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá, Kleber Mourão, em 
conjunto com a gerência executiva e a procuradoria jurídica do Regional, realizou reunião no dia 

AÇÕES PARA OS ECONOMISTAS
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31 de janeiro, com os alunos Fernando Queiroz e Gabriel do Nascimento, do curso de Ciências 
Econômicas da Universidade Federal do Pará (UFPA).
 A pauta da reunião foi sobre as deliberações do Corecon Acadêmico, que tem o objetivo 
de promover a interação entre a entidade e os estudantes dos cursos de graduação em Ciências 
Econômicas.

Conselho reúne com FACECON e estudantes de economia
 
 O presidente do Conselho Regional de Economia do Estado do Pará e Amapá, Kleber Mourão, 
o procurador jurídico, Marcos Lopes e a gerente da entidade, Goretti Sarmanho, estiveram reunidos 
no dia 8 de março, com  a Facecon,  representada pelo Prof. Dr. Nazareno Araújo e o Conselheiro 
Leandro Morais; e os estudantes de Ciências Econômicas da UFPA, Fernando Queiroz, Gabriel do 
Nascimento, Alan Tiago e Rafael Monteiro.
 Durante a reunião foi proposto para a Faculdade de Ciências Econômicas, a inclusão do 
Conselho nas discussões do Projeto Pedagógico e participação nas formaturas do Curso de 
Ciências Econômicas da Universidade. 
 A reunião com os alunos de economia da UFPA teve como assunto os procedimentos 
eleitorais para 2018 (Edital e Calendário) e composição dos membros do Corecon Acadêmico. 
Outro ponto importante foi a participação dos estudantes de Ciências Econômicas da Universidade 
Federal do Pará nos eventos promovidos pelo Regional.
 A Semana do Economista 2018 também foi abordada entre os participantes da reunião, assim 
como a visita dos calouros a Sede do Conselho e a elaboração de planejamento de Minicursos entre 
as instituições. Maior integração entre o Corecon-Pa/Ap, a Facecon e o Caecon nas atividades 
acadêmicas como Palestras, Seminários e outros, também foram assuntos pautados.

Economistas para o cargo de Auditor Fiscal

 O Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá enviou parecer técnico para a Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Pará, solicitando a RETIFICAÇÃO no edital N°001/2018.
 O edital anterior não previa oferta de vaga para a formação de nível superior em ECONOMIA, 
com o pedido de retificação demandada pelo Corecon-Pa/Ap a Prefeitura efetuou a inclusão do 
profissional de economia devidamente registrado no Conselho de classe.
Em resposta, ao parecer técnico a Prefeitura publicou uma ERRATA com a inclusão do profissional 
de economia para concorrer ao cargo.
 

Corecon-Pa/Ap entra com processos de ajuizamento da dívida ativa

 O Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá entrou com processo de ajuizamento 
junto à Justiça Federal referente aos débitos de anuidades dos profissionais registrados, baseado 
na Lei de Execução Fiscal.
 Segundo levantamento do Corecon-Pa/Ap, dos 187 processos realizados em março, foram 
contabilizados o valor de R$ 581.410,08 (Quinhentos e oitenta e um mil, quatrocentos e dez reais 
e oito centavos) de créditos a receber referente as anuidades em atraso.
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Reunião do 1º trimestre de 2018

 O Presidente do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá, Kleber Mourão, realizou 
no início do mês de abril, reunião  em conjunto com os Colaboradores do Regional.
 A reunião teve como pauta o balanço sobre a receita do período e a execução de despesas. 
As metas alcançadas e as novas estratégias de arrecadação também foram abordadas.

Corecon-Pa/Ap realiza 3ª Reunião Plenária

 Aconteceu no dia 26 de abril, a 3ª Reunião Ordinária do plenário entre os membros do 
Corecon-Pa/Ap. A reunião teve a participação dos Conselheiros João Tertuliano de Almeida Lins 
Neto, Omar Mourão, Luis Carlos das Dores Silva, Sérgio Felipe Melo da Silva, Leandro Morais de 
Almeida, Raul Paulo Sarmento, Marcus Vinícius Gomes Holanda e do presidente desta autarquia 
federal, Kleber Mourão. Além dos colaboradores do Regional.
 A Reunião abordou várias pautas, com os seguintes destaques:  Balanço Financeiro do 1º 
trimestre de 2018,  Regulamentos de Premiações e Gincana, homologação da Eleição do Corecon 
Acadêmico, homologação de registros em geral.
 O Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá fechou o 1º trimestre com saldo positivo 
e despesas equilibradas.

Presidente do Cofecon cumpre agenda institucional em Belém

 Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM
 O presidente do Cofecon, Wellington Leonardo da Silva, o presidente do Corecon-PA/Ap, 
Kleber Mourão, e o presidente do Corecon-AM, Francisco Mourão, participaram de reunião com o 
superintendente da Sudam, Paulo Roberto, no dia 16 de maio, para tratar sobre a responsabilidade 
dos projetos técnico-econômicos enviados para a Superintendência. A reunião aconteceu no prédio 
sede da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, em Belém.
 A atual legislação prevê que o projeto pode ser assinado por empresário ou economista. 
Porém, o presidente do Cofecon solicita alteração, passando a ter obrigatoriedade da assinatura e 
responsabilidade do profissional de economia. 
 A alteração visa preservar o mercado de trabalho dos economistas e segurança jurídica 
sobre projetos, pontuou o presidente do Cofecon. Com isso, a prestação de serviço melhora e o 
economista responsável passa a ter propriedade intelectual sobre o projeto.

 Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá – Corecon-Pa/Ap
 Na tarde do dia 16 de maio o presidente do Corecon-Pa/Ap, Kleber Mourão, os Conselheiros 
regionais, Antonio Ximenes e João Tertuliano Lins, o Conselheiro federal, Sávio Tourinho, o 
presidente do Corecon-AM, Francisco Mourão, e a Conselheira titular do Corecon-AM, Bianca 
Mourão, participaram de reunião com o presidente do Cofecon, Wellington Leonardo da Silva, na 
sede do Regional do Pará.
 A reunião teve como pauta a o reconhecimento do economista como responsável técnico 
dos projetos submetidos ao Banco da Amazônia e a Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia. Fiscalização do exercício legal da profissão e educação financeira foram outros temas 
abordados, esses são dois pontos que mostram ao público em geral e ao próprio economista as 
ações desempenhadas pelo Regional.
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 Banco da Amazônia
 Durante o 2º dia em cumprimento a agenda de trabalho, o presidente do Federal, Wellington 
Leonardo da Silva, o presidente do Corecon-AM, Francisco Mourão e o Conselheiro Regional, 
Antonio Ximenes, participaram de reunião com o presidente do Banco da Amazônia, Valdecir José 
de Souza Tose, na sede do Banco, em Belém.
 No entendimento do Cofecon, o plano de negócios elaborado para os projetos submetidos ao 
Banco existem elementos que são privativos do profissional de economia, por isso a necessidade 
de apresentar atestado de responsabilidade técnica (ART) no projeto de viabilidade econômica, 
assinada por economista habilitado e em dias com os Regionais.
 O interesse não é avançar para a área do contador e nem do administrador. O interesse é 
contribuir para que o desenvolvimento aconteça para todos. Complementou Wellington Leonardo 
da Silva. O Conselho Federal de Economia enviará ofício com levantamento dessas questões ao 
Banco da Amazônia. Esta ação ajuda na transparência e legitima o papel do Federal.

Economistas do Pará e Amapá elegeram Chapa Integridade para renovação de terço 
do Plenário do Regional

 Às 20 horas do dia 31 d outubro foi encerrada a eleição para renovação do terço de 
Conselheiros efetivos e suplentes do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá e delegado-
eleitor efetivo e suplente junto ao Colégio Eleitoral do Conselho Federal de Economia (Cofecon). A 
chapa INTEGRIDADE foi eleita com 51,01% dos votos válidos (76), enquanto que a chapa UNIDOS 
PELA PROFISSÃO obteve 48,99% dos votos (73). Durante o pleito foi registrado 1,97% dos votos 
nulo (3).
 A comissão eleitoral foi composta pelos economistas Renan Brandão (Presidente), Diogo 
Pereira de Santana e José Rosevelt Araújo. O Corecon-Pa/Ap foi representado pela gerente 
executiva, Goretti Sarmanho e o assessor jurídico, Dr. Marcos Lopes; o economista Omar Mourão 
foi o representante da chapa INTEGRIDADE, o economista Antonio Ximenes foi o representante da 
chapa UNIDOS PELA PROFISSÃO. Estiveram presentes durante o resultado do processo eleitoral 
os Conselheiros Marcus Holanda e João Tertuliano Lins; os economistas Afonso Brito Chermont e 
Mário Sobrinho, além do presidente do Corecon-Pa/Ap, Kleber Mourão.
 Foram eleitos como conselheiros efetivos para o triênio 2019-2021, os seguintes economistas: 
Maria Lúcia Bahia Lopes; Mário Vasconcelos Sobrinho e Pablo Damasceno Reis e para o cargo de 
conselheiros suplentes foram eleitos: André Cutrim Carvalho; Nazareno Benedito Araújo Benjamin 
e Daniela de Cássia Ferreira Silva; como delegado efetivo, Raul Paulo Sarmento; e delegado 
suplente, Omar Corrêa Mourão Filho.
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Conselheiros participam do lançamento da Empresa Júnior do curso de Economia da 
UFPA.

 A Empresa Júnior do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Pará 
(UFPA) teve o seu lançamento no dia 22 de janeiro. O evento ocorreu no auditório do Instituto de 
Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) da UFPA. O Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá 
foi representado pelos Conselheiros Luiz Carlos das Dores, Leandro Morais e Sérgio Felipe Melo 
da Silva.
 A KONSILI, Empresa Júnior do curso de economia da UFPA, tem por objetivo prestar 
assessoria e consultoria econômica principalmente para micro e pequenos empresários. A ação de 
extensão é fundamental para a formação de novos profissionais na área de projetos.

Economista paraense é empossado Conselheiro Federal

 O Hotel Nacional, em Brasília, recebeu no dia 25 de janeiro economistas e representantes 
da sociedade civil para a cerimônia de posse da nova presidência do Cofecon e de Conselheiros 
federais para o triênio 2018/2020. O economista Wellington Leonardo da Silva foi empossado 
presidente da autarquia e a economista Bianca de Andrade Lopes Rodrigues como vice-presidente.
 O Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá foi representado pelo presidente 
Kleber Mourão. Durante o evento o economista Sávio de Jesus Tourinho da Cunha foi empossado 
como Conselheiro do Conselho Federal de Economia, mantendo a tradição do estado do Pará em 
sempre ter um representante no Cofecon.
 Os três últimos Conselheiros Federais do Pará foram: Eduardo Costa, Omar Mourão Filho e 
Teobaldo Bendelack.

Conselho participa de Seminário sobre projeções e perspectivas para a economia em 
2018.

 O presidente do Corecon-Pa/Ap, Kleber Mourão, o vice-presidente, Roberto Alcântara e 
o Conselheiro, José do Egypto participaram no dia 7 de fevereiro, no auditório Albano Franco, 
na Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), do “Seminário Projeções e Perspectivas Para a 
Economia Brasileira e Paraense em 2018”.
 O evento apresentou dados do atual cenário econômico, além de uma análise para o ano de 
2018. Além disso, a Fapespa lançou o Boletim do Comércio Exterior Paraense 2017.
 Durante o evento o secretário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 
Mineração e Energia (Sedeme), Adnan Demachki, apresentou o balanço geral do Pará 2030.

Educação Financeira é tema de palestra na SUDAM

 A produtividade no ambiente de trabalho está relacionada às questões financeiras, tais 
fatores vão desde o planejamento financeiro pessoal até o equilíbrio financeiro familiar. Pensando 
nisso, o Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá em parceria com Superintendência de 

EVENTOS
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Desenvolvimento da Amazônia – Sudam realizou a palestra sobre Educação Financeira.
 A palestra aconteceu no Espaço Cultural da Sudam, No dia 20 de fevereiro, ministrada pela 
Conselheira Guaraciaba Sarmento, para o público de aproximadamente 30 servidores do órgão. 
O evento contou com a presença do presidente do Corecon-Pa/Ap, Kleber Mourão, e também das 
colaboradoras do Regional, Glaucia Lima e Samara Faro.
 Durante o evento foi apresentada a Cartilha de Educação Financeira desenvolvida pelo 
Corecon-Pa/Ap, na qual tem o objetivo de apresentar conceitos básicos de educação financeira e 
investimentos para o público em geral.

Banco Central lança Boletim Regional em Belém.

 O Banco Central divulgou o Boletim Regional, com dados e indicadores econômicos de 
cada região do país. O evento aconteceu no Auditório do Banco Central, em Belém, no dia 23 de 
fevereiro.
 O Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá foi representado pelo Conselheiro Luiz 
Carlos das Dores.
 O Boletim Regional do Banco Central é uma publicação trimestral que apresenta as condições 
da economia por regiões e por alguns estados do país. Sob o enfoque regional, enfatiza-se a 
evolução de indicadores que repercutem as decisões de política monetária – produção, vendas, 
emprego, preços, comércio exterior, entre outros.

Conselheiro participa da inauguração do Espaço Empreendedor da UFPA.

 Foi inaugurado no dia 7 de março, no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT Guamá), 
em Belém, o Espaço do Empreendedor. Um ambiente voltado ao estímulo do ecossistema de 
inovação, o espaço servirá de apoio à instalação de empresas e startups.
 O Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá foi representado pelo Conselheiro 
Luis Carlos das Dores. O evento contou com a presença do presidente da Fapespa, Eduardo 
Costa, o Secretário de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica, Alex Fiúza de 
Mello, o Executivo Senior, Co-fundador e CEO da Fastrack Institute, Rodrigo Arboleda, o diretor 
de Planejamento e Prospectiva de Ruta Nueva, Eljin Echeverri e o Governado do Estado do Pará, 
Simão Jatene.
 O primeiro parque tecnológico a entrar em operação na região Norte, o espaço tem o papel 
de estimular o empreendedorismo inovador e promover a transferência de tecnologia para o 
desenvolvimento de produtos e serviços de maior valor agregado.

Conselho participa da solenidade de entrega do Prêmio J Dias Paes

 Aconteceu no dia 16 de março, a entrega do Prêmio J Dias Paes, no salão nobre da 
Associação Comercial do Pará (ACP). O Prêmio é uma criação do Conselho Superior da ACP para 
homenagear as empresas paraenses que se destacaram pela história e sucesso de seus serviços 
ou produtos.
 O homenageado deste ano e destaque empresarial foi o Grupo Líder. 
 O nome é uma homenagem ao primeiro empreendedor a ganhar o prêmio Empresário do Ano 
e presidente da ACP por dois mandatos. J. Dias Paes liderou a campanha que reuniu empresariado 
e Governo do Estado na luta contra o apagão que resultou na criação da Força e Luz do Pará.
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CRC-PA empossa nova diretoria

 Foi empossada no dia 3 de maio, a nova presidência do Conselho Regional de Contabilidade. 
A contadora Ticiane dos Santos, assumiu o cargo de presidente do CRC-PA para o biênio 2018-
2019, com foco na educação profissional da categoria contábil.
 O evento ocorreu no Teatro Maria Sylvia Nunes, da Estação das Docas, e teve a presença 
do presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Zulmir Ivânio Breda.
 O Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá foi representado pelo seu presidente, 
Kleber Mourão.

Nova diretoria do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas toma posse na UFPA

 Em solenidade de posse realizada no dia 4 de maio, no auditório do Instituto de Ciências da 
Educação (ICED), no Campus Profissional da Universidade Federal do Pará (UFPA), os professores 
Armando Lírio e Paulo Moreira Pinto foram conduzidos à diretoria do Instituto de Ciências Sociais 
Aplicadas da UFPA (ICSA/UFPA).  O evento reuniu representantes da Administração Superior, das 
Unidades Acadêmicas, docentes, técnicos e discentes da UFPA.
 Armando Lírio assume o cargo de diretor-geral e Paulo Moreira o cargo de diretor-adjunto 
para o quadriênio 2018-2022 do ICSA. O Instituto é formado por sete faculdades e três programas 
de pós-graduação.
 O Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá foi representado pelos Conselheiros 
Luis Carlos das Dores e João Tertuliano Lins.

“Dialogando Economia com a Sociedade” é realizado na UFPA

 O auditório do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) da Universidade Federal do 
Pará foi o local da primeira edição do Dialogando Economia com a Sociedade de 2018. O evento 
aconteceu no dia 23 de maio e contou com a presença dos acadêmicos do curso de Ciências 
Econômicas da UFPA, a vice-diretora da Faculdade de Ciências Econômicas da UFPA (Facecon), 
Profª Jurandir Novaes, o Conselheiro e coordenador de estágio da Facecon, Leandro Morais e o 
presidente do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá, Kleber Mourão.
 O presidente do Corecon-Pa/Ap foi o palestrante do evento que teve como tema 
“Desenvolvimento Regional e seus instrumentos na Amazônia”. Um dos pontos altos foi a posse da 
gestão 2018/2020 do Corecon Acadêmico. 
 Na ocasião, Kleber Mourão, ratificou a necessidade de debater o tema sobre o desenvolvimento 
regional com os acadêmicos e, principalmente, mostrar os instrumentos para o desenvolvimento da 
Amazônia.

V Gincana Regional de Economia

 A V Gincana Regional de Economia aconteceu nos dias 28 e 29 de junho. A Gincana foi 
criada para contribuir com a formação, integrar e treinar para a etapa nacional os estudantes de 
Ciências Econômicas do estado do Pará e Amapá.
  O evento foi realizado por meio de parceria entre a Faculdade de Ciências Econômicas da 
UFPA (FACECON), o Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá, o Corecon Acadêmico e 
o Centro Acadêmico de Economia (CAECON).
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Câmara Municipal de Belém presta homenagem aos economistas do Pará

 O Dia do Economista é comemorado em 13 de agosto, data referente à assinatura de Lei nº 
1.411, pelo presidente Getúlio Vargas, em 1951, regulamentando a profissão no Brasil. Em Belém, 
a Câmara Municipal realizou no dia 9 de agosto uma Sessão Especial em homenagem ao “Dia 
Municipal do Economista”. O evento ocorreu no Salão Plenário Lameira Bittencourt.
 Promovida a pedido do vereador Adriano Coelho, no decorrer da Sessão foram entregues o 
Diploma e a Medalha Brasão d’armas, que ressaltam os relevantes serviços prestados à Amazônia 
e especialmente a Belém do Grão Pará pelo Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá.
Durante o evento foram entregues os certificados “Amigo do Conselho” em reconhecimento ao 
importante apoio prestado ao exercício das atividades promovidas pelo Corecon-Pa/Ap para a 
Câmara Municipal de Belém e o Vereador Adriano Coelho.
 Um dos pontos alto do evento foi a entrega do “Mérito Econômico” à Projem – Projetos 
Técnicos e Empreendimentos o reconhecimento como Empresa de registro mais antigo ainda em 
pleno exercício de suas atividades. Outro homenageado foi o economista Milciades Marciano de 
Abreu Braga o reconhecimento como Profissional de registro mais antigo ainda em pleno exercício 
de suas atividades.
 A Sessão Especial contou com a presença de aproximadamente 100 pessoas, além dos 
nossos Conselheiros e autoridades.

Corecon-Pa/Ap realiza abertura da Semana do Economista 2018
 A abertura da Semana do Economista 2018 aconteceu no dia 10 de agosto, no auditório 
da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM. Com uma programação 
diversificada, o tradicional evento faz parte do calendário anual dos profissionais e acadêmicos de 
economia.
 A abertura do evento contou com a palestra “Perspectivas do Desenvolvimento Regional”, 
ministrada pelo Phd em economia, André Cutrim de Carvalho, do Programa de Pós-Graduação em 
Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia - Núcleo de Meio Ambiente 
da UFPA (PPGEDAM/NUMA), que abordou a relevância de ações para redução das desigualdades 
e  melhor distribuição de renda.
 Durante o evento foi realizado o lançamento do livro “Reflexões acerca do desenvolvimento 
da Amazônia no século XXI”, a publicação foi organizada pelo presidente do Corecon-Pa/Ap, Kleber 
Mourão e o Conselheiro Sérgio Felipe Melo da Silva.
 A superintendente substituta da Sudam, Keila Rodrigues, recebeu o certificado “Amigo do 
Conselho” em reconhecimento ao apoio prestado às ações desenvolvidas pelo Regional. Outro 
agraciado com o certificado foi o Phd em economia, Professor André Cutrim de Carvalho.

Programação da Semana do Economista segue com palestra e entrega de premiações

 Com o tema “Valorização Profissional e Inserção na Sociedade” a Semana do Economista 
2018 reuniu economistas, acadêmicos de ciências econômicas e autoridades no Dia do Economista, 
13 de agosto. O segundo dia do evento aconteceu no auditório do Conselho Regional de Economia 
do Pará e Amapá.
 Compuseram a mesa, o conselheiro federal, Sávio Tourinho, o presidente do Sindicato dos 
Economistas do Pará (Sindecon-PA), Alberto Tobias, o vice-presidente da Federação das Indústrias 
do Estado Pará – FIEPA, Nilson Azevedo e o presidente do Corecon-Pa/Ap, Kleber Mourão.
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 Na abertura oficial, o presidente da Autarquia, Kleber Mourão, iniciou o evento com o 
discurso sobre a versatilidade do profissional de economia e sua atuação em diversos setores que 
auxiliam no desenvolvimento estratégico para benefício da sociedade e crescimento do país. Em 
seguida, o economista e professor Programa de Pós-graduação em Gestão de Recursos Naturais 
e Desenvolvimento Local do Núcleo de Meio Ambiente da UFPA (NUMA/UFPA), Mário Sobrinho, 
realizou a palestra “Desenvolvimento Regional: Perspectiva para a Economia Paraense.”
 Durante o evento foi realizada a entrega do “Prêmio de Monografia Armando Mendes” que 
teve os seguintes premiados: Everson Euller Farias de Lima, no primeiro lugar, com o tema “Análise 
sobre o Comportamento do Consumidor de produtos orgânicos de Belém do Pará” sob a orientação 
do Professor Dr. Armando Lírio de Souza, em segundo lugar, Ilena Riemi Nakagawa Ishihara, com a 
monografia “A Amazônia no Contexto do Debate sobre a Política de integração da América Latina: 
A Perspectiva Teórica Cepalina e o Papel da Proposta do IIRSA” sob a orientação do Professor Dr. 
Danilo Araújo Fernandes e em terceiro lugar, Artur Baker de Carvalho, com o “Estudo Comparado a 
partir dos Impactos dos Recursos do FPM nas Receitas dos Municípios do Pará e de Minas Gerais 
no Ano de 2014” sob a orientação do Professor Dr. José Raimundo Barreto Trindade.
 Os acadêmicos da Universidade Federal do Pará, Pedro Henrique de Souza Barroso e 
Luana Isabel Silva de Oliveira, receberam o certificado de primeiro lugar da V Gincana Regional de 
Economia.
 Um dos destaques do evento foi a entrega do certificado “Amigo d Conselho” ao vice-presidente 
da FIEPA, Nilson Azevedo e ao Professor Mário Sobrinho. O funcionário do Conselho Regional de 
Economia do Pará e Amapá, Edmilson Freire de Oeiras recebeu homenagem em reconhecimento 
ao importante apoio prestado ao exercício das atividades promovidas pelo Regional.

Banco da Amazônia promove evento sobre aplicação do FNO para 2019

 O Banco da Amazônia promoveu o Encontro Técnico de Planejamento para Aplicação de 
Fontes de Recursos Financeiros do Fundo Constitucional do Norte (FNO), no dia 24 de agosto, no 
Palácio da Agricultura, sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), em Belém.
 O evento teve como objetivo promover a aproximação do Banco junto à sociedade, 
federações, assistências técnicas, entidades de classe e universitários, para fazer o levantamento 
das iniciativas do Fundo em 2019. Somente este ano, o Banco da Amazônia tem R$ 5,1 bilhões de 
recursos para o FNO, dos quais R$ 1,4 bilhão se destina ao estado do Pará. 
 O Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá foi representado no evento pelo 
Conselheiro Luiz Carlos das Dores.

Palestra em Santarém marca o encerramento da Semana do Economista 2018

 Após um mês inteiro de vasta programação voltada para os economistas e estudantes 
de ciências econômicas, a Semana do Economista 2018 promovida pelo Conselho Regional de 
Economia do Pará e Amapá teve o seu encerramento no dia 30 de agosto.
 A Globalização no Século XXI: Efeitos e Perspectivas, foi o tema da palestra que marcou o 
encerramento da Semana do Economista 2018, ministrada pelo Prof Dr. Gilberto Rodrigues e o Prof 
Dr. Sandro Leão, realizada na Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém.
 No final da palestra o Conselheiro José Lima, fez a entrega do certificado de posse da vice-
presidente e Conselheira do Corecon Acadêmico, Aline de Jesus Canto e Gilana Maria de Aguiar 
dos Santos, respectivamente. As acadêmicas são da Universidade Federal do Oeste do Pará e 
ocuparão os cargos de 2018 a 2020.
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Corecon-Pa/Ap participa do SINCE 2018
 
 A capital de Rondônia, Porto Velho, recebeu durante os dias 19 e 21 de setembro o XXVI 
Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia (SINCE). O objetivo do encontro é promover uma 
maior integração entre os estados da federação para discutir como a crise econômica atual afeta 
a crise fiscal dos estados e identificar as políticas e ações que possam ser implementadas para 
a retomada do crescimento econômico voltada à redução das desigualdades regionais, equilíbrio 
fiscal bem como e ativação das suas vantagens como potencial indutor do desenvolvimento.
 Com o tema “Crise dos Estados, Responsabilidade Fiscal e Retomada do Crescimento 
Econômico”, o Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá foi representado pelo seu 
presidente, Kléber Mourão. Na ocasião, o nosso representante foi o relator do Grupo de trabalho 
01 que tratada temática “Formação, aperfeiçoamento profissional e mercado de trabalho do 
economista”.
 O Simpósio é uma oportunidade de discussão dos problemas e questões de legislação, 
normativos, regimentais, operacionais, administrativos e de gestão do Sistema.

Colaboradora do Corecon-Pa/Ap realiza palestra sobre finanças pessoais

 Foi realizado, em setembro, o primeiro Evento sobre Finanças com o Tema: Finanças 
Pessoais - Treinando seu Dinheiro, com a economista colaboradora do Corecon Pa/Ap, Hellen 
Ferraz. O evento aconteceu no município de Breves, na região do Marajó.
 Análise das relações dinheiro e consumo, reflexões na vida financeira e finanças pessoais, 
foram alguns dos temas abordados pela economista.
 Um momento de muito aprendizado e de troca de experiências. Com objetivo de disseminar 
a importância da educação financeira e uma maneira de conscientizar o indivíduo sobre o 
planejamento financeiro.

Conselho participa de inauguração do escritório da ONU no Pará

 Aconteceu no dia 20 de dezembro, a inauguração do Escritório das Agências das Nações 
Unidas no Estado do Pará. A implantação do escritório visa facilitar e incentivar o desenvolvimento 
de um trabalho integrado entre os organismos do Sistema ONU no Brasil e na promoção do 
desenvolvimento humano sustentável.
 Situado na Avenida Nazaré, o escritório é o terceiro no Brasil e o primeiro em toda a Região 
Norte. O Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá foi representado no evento pelo 
Conselheiro Marcus Holanda.
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BALANÇO FINANCEIRO
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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BALANÇO PATRIMONIAL
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