
 

                                                                                             
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO 1 

DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 9ª 2 

REGIÃO – PARÁ E AMAPÁ, REALIZADA DIA 25 DE 3 

OUTUBRO DE 2018, EM BELÉM-PA. 4 

 5 

PARTICIPANTES: Conselheiros Regionais: Kleber Antonio da Costa Mourão, Raul Paulo 6 

Sarmento, Luiz Carlos Silva, Marcus Vinícius Gomes Holanda, Omar Corrêa Mourão Filho, 7 

Sérgio Felipe Melo da Silva, Leandro Morais de Almeida, João Tertuliano de Almeida e os 8 

funcionários Maria Goretti Sarmanho, Edimilson Oeiras, Marcos Lopes, Sandra Alcântara, 9 

Cantarely Costa e Glaucia Barata. ABERTURA: Às dezesseis horas e vinte e oito                  10 

minutos do dia vinte e cinco de outubro de dois mil e dezoito, o Presidente Kleber Mourão 11 

abriu a sessão e deu início aos trabalhos. 1.INFORMES. 1.1. XXIV Prêmio 12 

Brasil de Economia: Os vencedores do XXIV Prêmio Brasil de Economia foram definidos 13 

e a premiação dos primeiros colocados nas categorias monografias de graduação, 14 

dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos técnicos científicos e livros de 15 

Economia ocorreu durante o XXVI Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia 16 

(SINCE), que foi realizado nos dias 19 a 21 de setembro de 2018, em Porto Velho, 17 

Rondônia. O Presidente informou que o CORECON-PA/AP participou como um dos 18 

membros nas avaliações realizadas para seleção dos que seriam premiados.                          19 

1.2. COFECON e CORECON/AM ajuízam ação contra o Banco da Amazônia em 20 

defesa dos economistas: O Presidente informou que está sendo movida uma ação do 21 

COFECON contra o Banco da Amazônia objetivando defender as prerrogativas dos 22 

economistas e garantir que apenas os economistas registrados nos Conselhos Regionais 23 

de Economia possam assinar e ser responsáveis por projetos técnico-econômicos na 24 

capacitação de recurso. Na oportunidade em questão, o Presidente relembrou a agenda 25 

de trabalho do Presidente do COFECON que esteve em Belém no dia 17/05/2018. Além 26 

de ter participado juntamente com o Presidente do CORECON/AM e o Conselheiro 27 

Regional Antônio Ximenes de outra agenda com o Presidente do Banco da Amazônia.               28 

1.3. Estorno de débito indevido de tarifa bancária do Banco do Brasil: O presidente 29 

informou a todos que as ações constantes de acompanhamento e cobrança da gerência 30 

referente aos débitos cobrados indevidamente de tarifa bancária de movimento de título 31 

vencido (MTV), obteve um retorno positivo junto ao Banco do Brasil que sinalizou sobre a 32 

devolução no valor total de R$ 50.745,29 a conta corrente do CORECON PA/AP ainda 33 

neste mês de outubro. ORDEM DO DIA. 2.1. Leitura e aprovação da Ata da 7ᵃ Reunião 34 

Plenária Ordinária de 2018: O presidente Kleber Mourão apresentou aos Conselheiros a 35 

Ata da 7ᵃ Reunião Plenária de 2018, enviada previamente por e-mail. Tendo em vista que 36 

o Conselheiro Marcus Holanda observou que na pauta de registros gerais constava o 37 

processo n° 235/2017 da economista Adhair Souza dos Santos, que solicitava o 38 

cancelamento do registro. Porém a documentação apresentada foi considerada 39 

inconclusiva, precisando de revisão. Dessa forma, o processo em questão foi retirado da 40 

pauta para uma reavaliação pela fiscalização. Diante do exposto, a Ata apreciada foi 41 

aprovada pelos Conselheiros presentes. 2.2. Balanço Financeiro 3° Trimestre de 2018: 42 

O Presidente da Comissão de Tomada de Contas, Conselheiro Marcus Holanda fez um 43 

breve relato sobre modificações sofridas no formato do parecer e apresentou o seguinte: 44 

“A Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Economia do Pará e 45 

Amapá, no exercício de sua atribuição, examinou a Prestação de Contas do 3º Trimestre 46 

de 2018, constituída pelas seguintes peças contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstrativo 47 

de Variações Patrimoniais, Balanço Financeiro e Orçamentário, Balancete Analítico de 48 

Verificação, planilhas gerenciais, razões contábeis e extratos bancários, onde se 49 



 

                                                                                             
demonstram o comportamento da arrecadação com anuidades, emolumentos, 50 

transferências online, depósitos, receita de cartão, entre outras. Receitas Corrente                      51 

R$ 83.400,78. Despesas Corrente R$ 144.573,30. Com a arrecadação no 3º trimestre de 52 

2018 no valor total de R$ 83.400,78, houve uma redução de 17,15% em relação ao 53 

mesmo período no exercício de 2017, cuja arrecadação fechou em R$ 97.703,53. 54 

Registra-se também um déficit orçamentário de R$ 61.172,52. O saldo total registrado em 55 

30/09/2018 no 3º trimestre foi de R$ 211.773,34 (Duzentos e onze mil, setecentos e 56 

setenta e três reais e trinta e quatro centavos), existindo ainda a expectativa de receita no 57 

valor estimado de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) proveniente do ressarcimento de 58 

despesas bancárias a serem estornadas pelo Banco do Brasil em favor do Regional. 59 

Ressaltamos que o valor total em 18/10/2018 disponível em contas correntes e aplicação 60 

financeira para investimentos são de R$ 200.502,17. A CTC sempre alerta que as 61 

despesas variáveis a serem executadas até o final do exercício precisam ser analisadas 62 

previamente em sua necessidade de execução para compatibilizar com os recursos 63 

arrecadados, objetivando sempre manter um equilíbrio financeiro. Diante do explanado e 64 

demonstrado, a Comissão de Tomada de Contas do CORECON PA/AP se posiciona 65 

favorável à aprovação do Processo nº. 0159/2018 - Balanço Financeiro do 3º trimestre de 66 

2018, pelos nobres Conselheiros.” Após leitura do parecer, o Presidente da CTC, fez 67 

alguns esclarecimentos sobre o trabalho que vem sendo realizado pelos membros e 68 

colaboradoras, sendo complementado pelos Conselheiros Sérgio Felipe e Luiz Carlos. O 69 

Presidente Kleber Mourão aproveitou a oportunidade para agradecer a dedicação e 70 

reforçar as recomendações da CTC, ressaltando que o Regional necessita do saldo de 71 

transporte para se manter. Diante do exposto pelos membros da CTC e em votação, o 72 

Balanço Financeiro do 3° Trimestre de 2018 foi aprovado pelos Conselheiros presentes. 73 

2.3. Homologação de Registro: Homologar novo registro definitivo pessoa física. 74 

Processo n.º 153/2018 – CORECON-PA/AP Interessado (a): DANILO ANGELO DA 75 

SILVA. Homologar reativação de registro definitivo pessoa física. Processo                         76 

nº 155/2018 - CORECON-PA/AP Interessado (a): DAVID BORGES REIS E SILVA. 77 

Homologar cancelamentos de registros definitivos pessoa física. Processo                          78 

n.º 214/2017 – CORECON-PA/AP - Interessado (a): ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE 79 

OLIVEIRA; Processo n.º 055/2018 – CORECON-PA/AP Interessado (a): DORIVAL 80 

PEREIRA TANGERINO NETO. 2.4. Resolução n° 1995/2018/COFECON – Anuidade, 81 

Taxas e Emolumentos para 2019: Foi apresentada aos Conselheiros a Resolução de                  82 

Nº. 1995/2018/COFECON que trata dos valores das anuidades, bem como dos 83 

emolumentos e multas devidos para Pessoas Físicas e Jurídicas aos Conselhos 84 

Regionais de Economia para o exercício de 2019. Após análise dos Conselheiros,                    85 

duas propostas foram levantadas para votação: O valor de R$ 577,33 proposto na 86 

Resolução em questão e a outra do reajuste em 9,5% ficando o valor em R$ 558,45.                     87 

A votação resultou em 05 votos Conselheiros Kleber Mourão, Luiz Carlos, Leandro 88 

Morais, Raul Sarmento e Omar Mourão) a favor do reajuste de 9,5 %  Nesta perspectiva, 89 

o valor proposto para anuidade 2019, para Pessoa física foi reajustado em 9,5%, ficando o 90 

valor da anuidade para 2019 fixado em R$ 558,45 para cota única (venc. 31/03/2018), e 91 

os valores de R$ 502,60 com desconto de 10% (venc. 31/01/2018) e R$ 530,53 com 92 

desconto de 5% (venc. 28/02/2018). Em continuidade, foi definido também que os valores 93 

para Pessoa Jurídica (de acordo com o capital) sejam aplicados conforme valores fixados 94 

nos quadros da Resolução nº. 1995/2018/COFECO, bem como os valores propostos para 95 

cobrança de taxas e emolumentos fixados no mesmo instrumento. Os valores de reajuste 96 

para Anuidade PF e PJ e taxas foram aprovadas por pelos Conselheiros presentes.                    97 

3. O QUE OCORRER. 3.1. Serviços de manutenção da Casa do Economista: O 98 



 

                                                                                             
Presidente informou sobre as manutenções previstas e sua realização conforme 99 

demandas a serem atendidas. 3.2. Mestrado profissional: o Conselheiro Leandro 100 

Almeida comunicou que o Programa de Pós-Graduação em Economia ofertará o mestrado 101 

em economia profissional e que futuramente será realizado um processo seletivo para 102 

ingresso. 3.3. CONJOVE Visita Empresarial: O Conselheiro Marcus Holanda aproveitou 103 

a oportunidade e informou do convite do Conjove aos economistas interessados para 104 

participarem da Visita Empresarial nas cidades de Castanhal e Santa Izabel, nas 105 

empresas com expressiva presença de mercado como: Mariza Foods e Princesa do Pará. 106 

A visita está programada para ocorrer no dia 26/10/2018, com saída às 7h30. Ainda com a 107 

palavra, informou que estaria agendando uma reunião com o representante da ATEP - 108 

Associação da Advocacia Trabalhista do Estado do Pará, cuja pauta seria propor 109 

parcerias, objetivando também dar publicidade do espaço do auditório do Regional para 110 

aluguel e obter uma fonte de receita de arrecadação. 3.4. Participação no Programa 111 

Açaí Vip.  O Conselheiro Marcus Holanda informou a todos que indicou o nome do 112 

CORECON PA/AP para participar do Programa Açaí VIP da Rede TV. 3.5. Agenda de 113 

trabalho no Amapá: O Conselheiro Raul Paulo informou que esteve em Macapá no dia 114 

28/09/2018 em reunião com os economistas locais para tratar sobre a possibilidade de 115 

implantação de uma Delegacia Regional no Esatdo. Informou também que esta reunião 116 

contou com a presença de 15 economistas. 3.6. Planilha de presença nas Reuniões 117 

Plenárias: O Presidente apresentou a todos uma planilha demonstrativa da 118 

presença/ausências de Conselheiros as Reuniões Plenárias do CORECON PA/AP 119 

visando dar transparência as ações realizadas, ressaltou que as observações dos 120 

Conselheiros seriam verificadas. Informou que seria dada publicidade da planilha para a 121 

categoria, fins de demonstrar a frequência de seus representantes nas Plenárias. Dando 122 

prosseguimento, reforçou a importância da presença dos Conselheiros às Reuniões 123 

Plenárias para as deliberações das pautas administrativas do Regional. Conhecendo a 124 

Indústria. O Conselheiro Sérgio Felipe informou que participou do evento “Conhecendo a 125 

Indústria” org manizado pela FIEPA juntamente com o SENAC. 3.7. Investimento dos 126 

equipamentos acessórios do Auditório. O Conselheiro Luiz Carlos com a palavra 127 

enfatizou da importância de se fazer investimentos nos equipamentos para incrementação 128 

do espaço a ser disponibilizado pra aluguel e manutenções constantes, para viabilizar 129 

esta fonte de receita. 3.8. Escola do Desenvolvimento Regional. O presidente Kleber 130 

Mourão informou a todos o resultado excelente obtido com o lançamento do Livro 131 

“Reflexões acerca do Desenvolvimento da Amazônia no Século XXI” durante o evento da 132 

Semana do Economista, culminando com a criação da Escola do Desenvolvimento 133 

Regional, pela SUDAM.  E nada mais havendo a tratar, o Presidente, deu por encerrado 134 

os trabalhos às dezoito horas e quinze minutos, agradecendo a participação de todos, dos 135 

quais eu, Glaucia Barata de Lima, lavrei a presente Ata que, vai assinada por mim e pelo 136 

Presidente da Sessão. Belém, vinte e cinco de outubro de dois mil e dezoito. 137 

 138 
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           Kleber Antonio da Costa Mourão                     Glaucia Barata de Lima 140 

                        Presidente                                                Secretária ad hoc 141 


