
 

  
  

ATA DA 592ª SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO 1 

FEDERAL DE ECONOMIA CONJUNTA COM A 4ª 2 

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO 3 

SUPERIOR DO SISTEMA COFECON/CORECONs, 4 

REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2007, EM 5 

BRASÍLIA-DF. 6 

 7 

PARTICIPANTES: Conselheiros Nelson Castello Branco Nappi, Presidente em exercício, 8 

Antônio Cláudio Ferreira Lima, Aurelino Levy Dias de Campos, Heron Carlos Esvael do Carmo, 9 

Humberto Vendelino Richter, João Manoel Gonçalves Barbosa, Kanitar Aymoré Sabóia 10 

Cordeiro, Paulo Brasil Corrêa de Mello, Paulo Roberto Lucho, Pedro Rafael Lapa, Synésio 11 

Batista da Costa, e Valdemar Camata Júnior, a Coordenadora Administrativa Celia Regina da 12 

Silva, o Coordenador Técnico Francisco José Matos Teixeira; a Secretária da Sessão, Elaine 13 

Abreu de Oliveira; as Assistentes Administrativos Jane Lopes da Silva, Patrícia da Silva 14 

Antunes e Valéria Moraes de Souza, e a Assessora Brenda Marques Pena. Presentes também 15 

os Conselheiros Suplentes convocados Eduardo Lima Bentes; Idelbrando da Rocha Menezes; 16 

José Cursino Raposo Moreira; Luís José de Oliveira Bezerra; Marcus Moreschi de Faria; 17 

Martinho Luís Gonçalves Azevedo (também Presidente do CORECON-AM); Nilton Pedro da 18 

Silva; Omar Corrêa Mourão Filho; Pedro Andrade de Oliveira; Ricardo José Senna e Wagner 19 

Borges. Estavam presentes também os Presidentes dos CORECONs: Wilson Roberto Villas 20 

Boas Antunes (CORECON-SP), Leonardo Lima Farias (CORECON-PE), Sérgio Guimarães 21 

Hardy (CORECON-PR), Suely Salgueiro Chacon (CORECON-CE), Hélio Santana Mairata 22 

Gomes (CORECON-PA), Mário Sérgio Fernandez Sallorenzo (CORECON-DF), Pedro Calmon 23 

Pepeu Garcia Vieira Santana (CORECON-MT), Raimundo Rocha Júnior (CORECON-MA), 24 

Cléa Maria Resende (CORECON-SE), Paulo Hermance Paiva (CORECON-PB), Alessandro 25 

Callil Castro (CORECON-AC), Anderson João Valente Lobo (CORECON-RO), e Juscelino 26 

Thomaz Soares (CORECON-TO).  27 

 28 

ABERTURA: Às quatorze horas e dez minutos do dia dois de janeiro de dois mil e sete, o 29 

Presidente Nelson Castello Branco Nappi verificou o quorum de oito Conselheiros Efetivos, o 30 

que permitia a abertura da Sessão. Seguindo o rito, abriu os trabalhos da qüingentésima 31 

nonagésima segunda Sessão Plenária do Conselho Federal de Economia, saudou aos 32 

Conselheiros Efetivos e Suplentes e aos Presidentes dos CORECONs presentes. 33 

Posse dos Conselheiros Eleitos no novo terço: Lido o Termo de Compromisso e Posse 34 

para os Conselheiros eleitos para o Primeiro Terço do Conselho Federal de Economia, os quais 35 

se dirigiram à mesa para assinar o Livro e receber o respectivo Certificado. Confirmado o 36 

quorum para a continuidade da Sessão. O Presidente colocou em discussão a substituição do 37 

Conselheiro Ronaldo Raemy Rangel, ausente na Sessão, pois havia solicitado a suspensão da 38 

licença concedida pelo Plenário, no ano anterior. Houve a proposição de que o Conselheiro 39 

Edivaldo Teixeira de Carvalho substituísse a ausência do Conselheiro Ronaldo Rangel, dado 40 

tê-lo substituído durante a licença concedida no ano anterior. O Plenário aprovou a substituição 41 

por unanimidade. Não houve substituição para a vaga do Conselheiro Osmar Gonçalves 42 

Sepúlveda, pois o mesmo não havia tomado posse no Plenário ainda. 43 

EXPEDIENTE 44 

Eleição de Presidente e Vice-Presidente do COFECON para 2007: O Presidente da Sessão 45 

verificou novamente o quorum e contou treze Conselheiros Efetivos. Iniciou a abertura para as 46 

inscrições das chapas. Houve a inscrição da chapa composta pelos Conselheiros Synésio 47 

Batista da Costa e Aurelino Levy Dias de Campos, candidatos respectivamente aos cargos de 48 

Presidente e vice-Presidente do COFECON. Em seguida solicitou que dois Conselheiros se 49 

apresentassem para serem os mesários e escrutinadores da eleição. Os Conselheiros Ricardo 50 

José Senna e Wagner Borges se candidataram para as tarefas eleitorais. Houve o convite para 51 

cada um dos treze Conselheiros Efetivos presentes receberem a cédula de votação. Encerrada 52 

a fase foi feito o escrutínio. O Presidente da Sessão proclamou os candidatos Synésio Batista 53 
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da Costa e Aurelino Levy Dias de Campos eleitos para os cargos de Presidente e vice-54 

Presidente do COFECON, respectivamente, por nove votos a favor, dois votos nulos e dois em 55 

branco. Em seguida, o Presidente da Sessão convidou os recém-eleitos a assumirem a 56 

condução da Sessão. O Presidente eleito Synésio Batista da Costa explicou a necessidade em 57 

se ausentar da reunião antes do seu encerramento. Teceu comentários acerca de que este 58 

será o último ano do modelo de colégio eleitoral e solicitou que o Plenário concordasse que 59 

não houvesse posse cerimonial, pois a mesma consome recursos e o mais importante seria 60 

terminar a organização da entidade. Reafirmou que a vacância ocorrida com a ausência do 61 

Conselheiro Osmar Sepúlveda, que ainda não compareceu perante o Plenário para tomar 62 

posse, impediu que um Conselheiro Suplente pudesse substituí-lo. Situação diferente ocorreu 63 

com nas eleições do CORECON-MG, que está sub judice e a substituição do Conselheiro 64 

Ronaldo Rangel que ocorreu exclusivamente naquela Sessão. O Presidente eleito solicitou a 65 

entrega dos aparelhos celulares para uso da presidência. 66 

Coordenadorias Permanentes e Temáticas: Definida a composição da Comissão de Tomada 67 

de Contas do COFECON – CTC – participantes: Conselheiro Paulo Brasil Corrêa de Mello 68 

como Coordenador, com o apoio dos Conselheiros Nelson Castello Branco Nappi e Paulo 69 

Roberto Lucho. Como Suplente o Conselheiro Edivaldo Teixeira de Carvalho, Antônio Cláudio 70 

Ferreira Lima e Wagner Borges. A Comissão de Licitação ficou constituída com a presidência 71 

do Conselheiro Humberto Vendelino Ricther e os colaboradores Elaine Abreu de Oliveira, Maria 72 

Dolores Mayan Cripa, Patrícia da Silva Antunes e Anderson de Sousa Ferreira. 73 

Aprovação da Ata da 591ª Sessão Plenária Ordinária conjunta com a 3ª Reunião do 74 

Conselho Consultivo Superior do Sistema COFECON/CORECONs: Apresentada a ata, os 75 

Conselheiros não apresentaram sugestões de modificações. Colocada em votação, a ata foi 76 

aprovada. 77 

Apresentação do Relatório de Gestão do Exercício de 2006: Feita a apresentação e entrega 78 

do Relatório de Gestão do Exercício de 2006, em cumprimento ao estabelecido na 79 

Consolidação da Legislação da Profissão do Economista. O Presidente considerou que a 80 

experiência da convivência com a diversidade dos Conselhos presentes nas reuniões do 81 

COFECON foi bastante interessante e enriquecedora. Considerou que o relatório estava 82 

entregue ao Plenário e que observações, comentários ou críticas seriam bem aceitas e ouvidas 83 

atentamente. Houve a entrega também do Expresso COFECON a todos os presentes. 84 

Apresentação de Programa de Prioridades para 2007: Informado que o orçamento do 85 

Federal será remodelado para contemplar a previsão de um valor para cada uma das 86 

Comissões que apresentarão seus projetos e terão certa disponibilidade financeira para as 87 

execuções de seus programas de trabalho. Afirmou que naquele dia começava a construção 88 

do texto do projeto de Lei dos economistas, pois o mesmo será refeito por orientação da 89 

própria autora do primeiro projeto, a economista e agora Governadora do Estado do Rio 90 

Grande do Sul, Yeda Crusius, durante a entrega do Prêmio de Economista do Ano do 91 

CORECON-RS. A Governadora afirmou que o relatório estava contaminado e que o melhor 92 

seria a apresentação de um novo projeto. O Presidente solicitou que seja feita uma consulta à 93 

categoria sobre a minuta do projeto de lei. Informada a realização de seis sessões ordinárias 94 

durante o ano, a serem marcadas entre os dias 20 e 30, com otimização dos recursos de 95 

acordo com os calendários de eventos dos Conselhos Regionais. 96 

Sorteio da ordem de substituição dos Conselheiros Suplentes e definição da 97 

modalidade: Esclarecido e realizado sorteio para a substituição dos Conselheiros Efetivos que 98 

obedecerá a seguinte ordem: 1 - Martinho Luís Gonçalves Azevedo (AM); 2 - Marcus Moreschi 99 

de Faria (GO); 3 - Nilton Pedro da Silva (SE); 4 - Luiz José de Oliveira Bezerra (RN); 5 - Alberto 100 

Jorge de Oliveira (AP); 6 - José Cursino Raposo Moreira (MA); 7 - Edivaldo Teixeira de 101 

Carvalho (PB); 8 - Pedro Andrade de Oliveira (PI); 9 - Wagner Borges (TO); 10 - Letícia Pitanga 102 

Bertocchi (ES); 11 - Idelbrando da Rocha Menezes (AC); 12 - Eduardo Lima Bentes (AL); 13 - 103 

Ricardo José Senna (MS); 14 - Omar Corrêa Mourão Filho (PA). Proposto que os Suplentes 104 

substituam os Efetivos ausentes em sua totalidade, de acordo com a ordem do sorteio uma vez 105 
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que todos serão convocados para todas as Sessões Plenárias. Colocado em votação foi 106 

aprovado, por doze votos a favor e uma abstenção. 107 

OUTROS ASSUNTOS 108 

Projeto para o Brasil: Apresentado como uma das bandeiras prioritárias do Conselho de 109 

Economia e um desafio proposto pelo então Ministro Ciro Gomes, durante a 585ª Sessão 110 

Plenária. Relatadas as discussões ocorridas na reunião com o Presidente do Centro Celso 111 

Furtado, Luiz Gonzaga Belluzzo, para buscar parceria, bem como a Diretora do Centro, Rosa 112 

Aguiar. Solicitou maior engajamento de todos os Conselheiros e Presidentes dos Regionais no 113 

projeto para agregar sugestões para o país. Houve rodadas de discussão e os presentes 114 

apresentaram sugestões, tais como: aprofundar discussão dos temas sobre o meio ambiente e 115 

distribuição de renda, contribuições de profissionais de outras categorias. Finalizando as 116 

discussões, ficou definida a elaboração de uma estratégia para acelerar as discussões do 117 

projeto para agregar e enriquecer a proposta final, na qual cada região apresentará seu projeto 118 

de desenvolvimento, consolidando a estratégia global para o país. PL 7.166/02: Esclarecido o 119 

andamento do projeto desde o início, o motivo do arquivamento e a necessidade de 120 

apresentação de uma nova minuta que contemple os anseios da categoria. Relatada a 121 

importância de constituir uma Comissão para cuidar da redação do novo projeto e colocá-lo em 122 

audiência pública, bem como a contratação de especialistas de renome para assessorar a 123 

referida Comissão. Acrescentada à ação a articulação com os Conselhos Federais de 124 

Administração e Contabilidade. Houve rodadas de discussões e nelas o Plenário propôs as 125 

seguintes contribuições: elaborar texto claro sobre os direitos ao espaço de trabalho do 126 

economista dentro do mercado, contratar o Dr. Candido Dinamarco para falar sobre a parte de 127 

perícia. Incluir os temas aprovados no XXI SINCE e que ficaram pendentes por causa da 128 

legislação. Foi solicitado que a minuta do projeto seja amplamente discutida para evitar atrito 129 

dentro da própria categoria, bem como textualizar com clareza o que é a profissão, a fim de 130 

que haja sincronia entre a atividade de economista e o bacharelado. Aprofundar as discussões 131 

sobre as novas diretrizes curriculares a fim de apoiarem as faculdades em relação aos 50% 132 

livres na grade horária. Projeto de Lei dos Contadores: Informado que houve audiência 133 

pública em São Paulo, no mês de dezembro, quando o COFECON e a FENECON 134 

apresentaram um documento questionando temas abordados no anteprojeto como se fossem 135 

exclusivos dos contadores, quando na verdade são inerentes e, muitas delas, privativas dos 136 

economistas. Conselhão: O Conselheiro Nilton Pedro da Silva questionou a participação do 137 

COFECON no Conselhão, pois grande parte das discussões entre as profissões era debatida 138 

naquele fórum, o que facilitava o encontro de um consenso. Foi esclarecido que o COFECON 139 

continuava a participar ativamente das reuniões do Conselhão, dando o apoio necessário e 140 

possível e que a decisão de sair da Coordenação foi tomada por respeito a uma decisão do 141 

Fórum, quando estipularam período de mandato no Regimento Interno, em 2003. A decisão de 142 

apoiar o COFFITO para a Coordenação foi no intuito de preservar a condução dos trabalhos e 143 

em reconhecimento a atuação e colaboração daquele Conselho. Relatado que o COFECON 144 

indicou o Dr. Pedro Paulo Pinheiro para ser homenageado pelo Fórum, em especial pela 145 

participação ativa que teve desde a criação daquele Fórum. Acrescentado que haverá um site 146 

do Conselhão onde serão inseridas informações importantes e eventos de cada uma das 147 

categorias. 148 

 149 

E nada mais havendo a tratar, o vice-Presidente, Econ. Aurelino Levy Dias de Campos, deu 150 

por encerrado os trabalhos às 17 horas, dos quais eu, Elaine Abreu de Oliveira, lavrei a 151 

presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente da Sessão 152 

do Conselho Federal de Economia. Brasília, dois de janeiro de dois mil e sete. 153 

 154 

 155 

 156 

        ECON. NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI   ELAINE ABREU DE OLIVEIRA 157 

          Presidente da Sessão       Secretária 158 


