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ATA DA 593ª SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO 2 

FEDERAL DE ECONOMIA CONJUNTA COM A 5ª 3 

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO 4 

SUPERIOR DO SISTEMA COFECON/CORECONs, 5 

REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 6 

2007, EM FORTALEZA-CE. 7 

 8 

PARTICIPANTES: Conselheiros Synésio Batista da Costa, Presidente, Aurelino Levy Dias de 9 

Campos, Vice-Presidente, Nelson Castello Branco Nappi, Antônio Cláudio Ferreira Lima, Heron 10 

Carlos Esvael do Carmo, Humberto Vendelino Richter, João Manoel Gonçalves Barbosa, 11 

Kanitar Aymoré Sabóia Cordeiro, Paulo Brasil Corrêa de Mello, Ricardo José Senna, Paulo 12 

Roberto Lucho, Osmar Gonçalves Sepúlveda, Ronaldo Raemy Rangel e Valdemar Camata 13 

Júnior, a Secretária da Sessão, Valéria Moraes de Souza, os Assistentes Hellen Ferreira 14 

Barbosa e Roberto Daniel Figueiroa Dias Guerreiro, as Assessoras Elaine Abreu de Oliveira e 15 

Brenda Marques Pena, o Contador Antônio Tolentino e o Assessor Parlamentar Renato Alves 16 

dos Santos, e o Colaborador Eventual Sérgio Roberto Bacury de Lira. Presentes também os 17 

Conselheiros Suplentes convocados Omar Corrêa Mourão Filho, Wagner Borges, Alberto Jorge 18 

de Oliveira, Luís José de Oliveira Bezerra, Martinho Luís Gonçalves Azevedo (também 19 

presidente do CORECON-AM), Letícia Pitanga Bertocchi, Idelbrando da Rocha Menezes, José 20 

Cursino Raposo Moreira e Nilton Pedro da Silva. Estavam presentes também os Presidentes 21 

dos CORECONs: Wilson Roberto Villas Boas Antunes (CORECON-SP), Leonardo Lima Farias 22 

(CORECON-PE), José Luiz Amaral Machado (CORECON-RS), Arthur Nemrod Menezes 23 

Guimarães (CORECON-BA), Sérgio Guimarães Hardy (CORECON-PR), Hermes Tadeu 24 

Zapelini (CORECON-SC), Suely Salgueiro Chacon (CORECON-CE), Hélio Santana Mairata 25 

Gomes (CORECON-PA), Mário Sérgio Fernandez Sallorenzo (CORECON-DF), Cláudio Jorge 26 

Barbosa de Melo (CORECON-AL), Pedro Calmon Pepeu Garcia Vieira Santana (CORECON-27 

MT), Antônio Oscar Pereira Filho – Vice-Presidente do CORECON-MA, Cléa Maria Resende 28 

(CORECON-SE), Paulo César Brusqui de Almeida, Vice-Presidente do CORECON-ES, Éber 29 

Vaz (CORECON-GO), Fabíola Andréa Leite de Paula (CORECON-RN), Jorge Tadeu de Barros 30 

Veneza (CORECON-MS), Paulo Hermance Paiva (CORECON-PB), Manoel Eduardo BoaVista 31 

de Morais Araújo (CORECON-PI), Alessandro Callil Castro (CORECON-AC), Francisco Aroldo 32 

Vasconcelos de Oliveira (CORECO-RO), Claudiney Henrique Leal da Cunha, Vice-Presidente 33 

do CORECON-TO e Cláudio Bahia da Silva (CORECON-AP). 34 

 35 

ABERTURA: Às nove horas e quarenta minutos do dia vinte e três de março de dois mil e sete, 36 

o Presidente do COFECON Synésio Batista da Costa abriu os trabalhos da qüingentésima 37 

nonagésima terceira Sessão Plenária do Conselho Federal de Economia, solicitando a todos 38 

que se apresentassem. Justificou as ausências dos Conselheiros Edivaldo Teixeira de 39 

Carvalho, Eduardo Lima Bentes, Marcus Moreschi de Faria e Pedro Andrade de Oliveira. 40 

Informado posteriormente que o Conselheiro Pedro Rafael Lapa não participaria da reunião, 41 

sendo declarado efetivo nesta Sessão o Conselheiro Martinho Luís Gonçalves Azevedo. 42 

Posse e investidura do Conselheiro Federal pela Bahia: Lido o Termo de Compromisso e 43 

Posse, o presidente do COFECON convidou o Conselheiro Osmar Gonçalves Sepúlveda para 44 

assumir o cargo de Conselheiro Efetivo, o qual não pôde comparecer à primeira reunião de 45 

janeiro do corrente ano. 46 

EXPEDIENTE 47 

Ata da 592ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Federal de Economia, realizada em 48 

Brasília: Colocada a ata em discussão, os Conselheiros não apresentaram sugestões de 49 

modificações. Em votação, esta foi aprovada. 50 

Informes da Presidência: O Presidente informou sobre a contratação da economista Hellen 51 

Ferreira Barbosa para acompanhar os trabalhos das Comissões e da colaboradora do 52 
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CORECON-SC, Alessandra Gisele Ugioni, para auxiliar em processos do COFECON. Dando 53 

continuidade aos informes, solicitou aos presidentes dos CORECONs RO, AC, AL, MA, PA, 54 

PB, PI, RN, SE e TO que dêem andamento na alimentação, manuseio e atualização dos seus 55 

sítios na internet. Informou sobre a Reunião com os membros da Comissão de Excelência em 56 

Gestão, realizada no dia 21 de março, para acelerar os trabalhos que competem a este grupo. 57 

Comunicou que nos primeiros três meses de exercício foram feitos 358 atendimentos aos 58 

Conselhos Regionais, o que considerou um número elevado e que espera diminuir à medida 59 

que os Conselhos se profissionalizem. Houve a sugestão da criação de um FAQ. 60 

Informes dos Conselheiros e Presidentes: O Conselheiro João Manoel Gonçalves Barbosa 61 

justificou a ausência do Presidente do CORECON-RJ. O Vice-Presidente do COFECON 62 

Aurelino Levy Dias de Campos solicitou informações ao Plenário sobre o “Encontro Nacional de 63 

Historia Econômica”, o que foi respondido pelo Conselheiro Ronaldo Rangel que se 64 

comprometeu a passar maiores informações para divulgação. O Conselheiro Ricardo José 65 

Senna comunicou a realização, em junho, do Encontro da Sociedade Brasileira de Economia 66 

Política. A Conselheira Letícia Pitanga informou a intenção de criar espaço no site do 67 

COFECON para divulgação desses eventos e solicitou apoio dos Regionais para enviar essas 68 

informações. A Presidente do CORECON-CE, Suely Salgueiro Chacon, comunicou sobre a 69 

realização do Encontro de Economia Ecológica, a realizar-se em novembro, em Fortaleza-CE. 70 

O Presidente do CORECON-PR, Sérgio Guimarães Hardy, convidou a todos para a 71 

inauguração da nova sede desse Regional, a realizar-se em 01 de junho. O Conselheiro Osmar 72 

Gonçalves Sepúlveda informou que o Governo Federal planeja a criação da Universidade 73 

Nova, com a finalidade de facilitar o ingresso nas universidades, que normalmente é 74 

prejudicado pelo vestibular. Frisou a importância de terem critérios para definir quem pode se 75 

registrar nos CORECONs, e sugeriu a ampliação da Comissão, fazendo uma ligação com a 76 

academia. Sugeriu, também, uma comissão ou um grupo de trabalho para permanente 77 

acompanhamento da Universidade Nova. 78 

ORDEM DO DIA: 79 

Ajustes emanados do SINCE em Capítulos da Consolidação: Legislação eleitoral – eleições 80 

diretas, alterações nos regimentos internos do COFECON e dos 26 Regionais e demais 81 

detalhes. Iniciada as explicações acerca da necessidade de estabelecer os procedimentos a 82 

serem adotados a partir deste ano, quando o mandato passará a ser de dois anos para os 83 

Presidentes dos Conselhos de Economia. O Conselheiro João Manoel registrou que havia 84 

solicitado o envio do material ao COFECON com 72 horas de antecedência e alegou não tê-lo 85 

recebido, portanto não se considerava em condições de aprovar ou não a matéria. Em seguida, 86 

o Conselheiro João Manoel afirmou que alguns pontos não indicavam as alterações propostas 87 

em vermelho, mas que estavam apresentadas de forma diferenciada daquela do Regimento do 88 

CORECON-RJ, e solicitou vistas ao Processo. Houve ampla discussão acerca dos 89 

procedimentos de apresentar matérias a serem aprovadas pelo Plenário do COFECON na 90 

modalidade de processos formais e foi solicitado que se constituísse um processo. O 91 

Presidente do COFECON concedeu vistas ao processo para o Conselheiro João Manoel, 92 

dentro do tempo regimental, que será analisado e posto em votação posteriormente. Devido a 93 

ampla discussão sobre o Capítulo 6.4, não houve apresentação acerca das modificações a 94 

serem implementadas nos Capítulos 5.1.1 e 5.1.2, referentes aos Regimentos Internos do 95 

COFECON e dos CORECONs, respectivamente. 96 

Cursos Seqüenciais, Relações Internacionais e Tecnólogos – modelo de carteira a ser emitida. 97 

Apresentada sugestão de texto para o item 1 do Capítulo 6.1.1.2, modificando o termo “cursos 98 

seqüenciais de formação específica” para a expressão utilizada na LDB de “cursos seqüenciais 99 

de formação específica e/ou de graduação tecnológica”. Foi sugerida a confecção de dois 100 

documentos, distinguindo a formação que o profissional obteve. Colocada em votação, a 101 

alteração foi aprovada por unanimidade. 102 

Certidão de Dívida Ativa – CDA – alteração na forma de cobrança destes débitos: Informado 103 

acerca de reunião com a empresa Implanta Informática quando foi acordado ajuste para 104 
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regularizar a adição de 1% de juro, aprovado pelo Plenário em 2004, mas que não estava em 105 

prática, o que passará a ser feito sem retroatividade. Relatadas deficiências dos sistemas da 106 

Implanta, o que levou o CORECON-SP a utilizar um sistema em paralelo. O Presidente do 107 

COFECON considerou relevantes as observações e solicitou que se identificassem todas as 108 

deficiências do Sistema para então renegociar com a Implanta. 109 

XIV Prêmio Brasil de Economia e Premiação dos 10 melhores livros de Economia do ano de 110 

2006: Apresentados os ajustes na Resolução que trata do Prêmio, de acordo com o aprovado 111 

no XXI SINCE, contemplando mais duas categorias além das quatro tradicionais. Houve a 112 

inclusão da categoria “Livro de Economia” e “Monografia sobre temas emblemáticos”. Foi 113 

sugerida a inclusão de mais uma categoria para trabalhos publicados pelas entidades do 114 

Sistema que contribuam para o desenvolvimento da profissão. Discutida a substituição da 115 

expressão “monografias” por “trabalhos”, além de “temas emblemáticos” por “temas que 116 

contribuam para o desenvolvimento do exercício profissional dos Economistas”, a fim de 117 

premiar o economista do mercado de trabalho e que não esteja vinculado com a academia. 118 

Posto em votação, as alterações foram aprovadas por unanimidade. 119 

Discussão e detalhamento do novo Projeto de Lei da Profissão de Economista: Relatada a 120 

tramitação do antigo Projeto de Lei e apresentada a sugestão para a formação de uma 121 

Comissão Especial ou que a própria Comissão de Legislação elaborasse o Projeto de Lei da 122 

Profissão. O Coordenador considerou necessário um entendimento com os contadores e 123 

administradores, que também estarão com suas leis tramitando no Congresso Nacional. 124 

Afirmou a necessidade de contratar um profissional especialista no assunto para cuidar da 125 

redação da nova proposta de Lei, para evitarem vulnerabilidades existentes no modelo anterior. 126 

O Vice-Presidente do COFECON relatou que existia um ambiente político favorável dentro do 127 

Conselhão para o entendimento entre as categorias. O Coordenador solicitou ao Plenário 128 

“vigilância” com relação aos projetos de Lei que possam afetar a profissão do Economista. O 129 

Conselheiro Ronaldo Rangel registrou sua absoluta contrariedade a qualquer parceria com o 130 

CFC e o CFA, pois entendia que essas entidades têm conflitos de interesses e formas de 131 

atuação agressivas. Esclarecido que depois de formulado o documento, este será objeto de 132 

consulta pública entre todos os Presidentes dos Conselhos Regionais e os Conselheiros. 133 

Recomendada a elaboração de um planejamento de ações e que as várias comissões de 134 

trabalho do COFECON sejam responsabilizadas para que o assunto se desenvolva. 135 

“Fundação Economistas para o Desenvolvimento e Inclusão Social” (aprovação do Estatuto, 136 

fontes de financiamento e aporte inicial, eleição do Conselho de Administração e programa de 137 

atividades): Conclamados os economistas a fazerem parte da Instituição, ressaltada a 138 

importância de sua criação. Houve vários manifestos de apoio à Fundação e o questionamento 139 

acerca da possibilidade de haver alguma dotação orçamentária do COFECON para a mesma, 140 

sendo esclarecida a não participação do COFECON. Esclarecido que o Ministério Público 141 

acompanha todo o andamento da regularização das Fundações, e isso seria parte do objeto de 142 

observância por parte do Ministério. 143 

Cronograma e agendamento de auditoria por empresa independente (licitada) nos médios e 144 

grandes e pela CTC nos pequenos: Informado que a Comissão de Tomada de Contas e os 145 

contadores do COFECON prepararam um calendário de auditorias a serem realizadas em 146 

2007. O Presidente do CORECON-PR Sérgio Hardy sugeriu a extensão para auditoria de 147 

gestão e não apenas contábil, e solicitou auditoria dos últimos cinco anos, em seu Regional. 148 

Todos concordaram com a proposta de uma auditoria de gestão, pois estabeleceria parâmetros 149 

ao analisar inclusive sistemas operacionais, atendimento, entre outros. Colocada em votação a 150 

inclusão de auditoria de gestão, acrescida de tópicos para verificação, a serem entregues pela 151 

Comissão antes da licitação, sendo aprovada por unanimidade. 152 

Regulamentação de prazo para definição de emissão do bilhete aéreo e alterações de datas e 153 

horários: Destacada falta de condições do COFECON em arcar com as tarifas cobradas pelas 154 

diversas alterações nas passagens aéreas, e sugerido que todos se atenham às suas agendas 155 

na ocasião de escolha de horários e vôos. 156 
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Concurso para Provimento de Cargos – aberto a todos os Conselhos Regionais: Ressaltada a 157 

importância da realização do processo seletivo nacional para o preenchimento de vagas e 158 

cadastro reserva. O Presidente do COFECON conclamou os Presidentes dos Regionais a 159 

participarem desse processo. 160 

Diretrizes Curriculares – relato de reunião com Conselheiro do CNE e outros aspectos 161 

pertinentes: Recordado o envio de correspondência ao Conselho Nacional de Educação 162 

assinada pela ANGE, COFECON e FENECON e os posteriores desdobramentos quanto às 163 

solicitações nela constantes. Proposto como único interlocutor o Conselheiro Ronaldo Rangel 164 

para tratar com aquela entidade, ao que todos concordaram. Houve ampla discussão acerca da 165 

importância da monografia. Proposta a votação acerca da posição do COFECON como 166 

defensor da manutenção da monografia, foi aprovada com as abstenções do Conselheiro 167 

Heron Carlos Esvael do Carmo e do Presidente do CORECON-SC, Hermes Tadeu Zapelini. 168 

Programa de Valorização da Profissão do Economista: Feita a explanação sobre a 169 

necessidade de confeccionar “cartilhas” destinadas aos demandantes potenciais ou atuais de 170 

economistas e aos estudantes do ensino médio para que se sintam estimulados a cursar 171 

Ciências Econômicas, além de um vídeo institucional mais ousado e moderno sobre a profissão 172 

e seu valor. O Plenário sugeriu a criação de um plano de comunicação e propôs a contratação 173 

de uma empresa para definir o que, para quem e por que meios comunicar. Houve vários 174 

relatos acerca das medidas tomadas em alguns Regionais na área de comunicação. O 175 

Conselheiro Kanitar Aymoré Sabóia registrou o exemplo do CREA-PR, que tem trabalhado 176 

temas presentes na mídia local, discutindo com Associações, Federações entre outros, e 177 

considerou como uma estratégia a ser seguida, inserindo o economista num contexto maior. A 178 

Coordenadoria de Comunicação anotou as preocupações apresentadas pelos Conselheiros e 179 

da importância do contato mais estreito com os responsáveis pela comunicação nos Conselhos 180 

Regionais que estejam mais adiantados nesse sentido. Colocado em votação o Plano de 181 

Comunicação com poder terminativo dado à Comissão, foi aprovado por unanimidade. 182 

Programa Excelência em Gestão – próximos passos e compromissos: O Coordenador expôs 183 

os avanços e recuos do Programa, a assinatura do convênio com o Gespública junto ao 184 

Ministério do Planejamento, mas que não houve avanço nesse aspecto, pela falta de contato 185 

por parte dos Regionais. Concluiu informando que a melhor maneira de continuar com o 186 

programa é treinando multiplicadores internos e informou o cronograma dessas reuniões, bem 187 

como as etapas seguintes. 188 

Projeto para o Brasil: A força da unidade na diversidade – andamento e exposição realizada 189 

em Sergipe e próximos agendamentos: O Coordenador reiterou o desafio do COFECON de 190 

levar aos Fóruns de todo o país essa proposta de desenvolvimento sustentável e informou 191 

sobre sua ida ao CORECON-SE para posse da nova diretoria e discussão desse projeto. 192 

Passada a palavra à Presidente daquele Regional, esta fez um rápido relato sobre o evento. 193 

Em seguida, o Vice-Presidente do COFECON propôs aos Regionais que inserissem em seus 194 

eventos os temas relacionados ao “Projeto para o Brasil”, para que possam desenvolver o 195 

assunto em conjunto. 196 

Comissão Organizadora do XVII Congresso Brasileiro de Economistas: Salientada a 197 

necessidade da escolha dos representantes do COFECON na Comissão organizadora do 198 

evento, a fim de contribuir com seu maior êxito. Houve ampla discussão no Plenário acerca da 199 

indicação dos Conselheiros para a composição da Comissão Organizadora. Colocados em 200 

votação os nomes dos Conselheiros Heron Carlos Esvael do Carmo, Paulo Brasil Corrêa de 201 

Melo e Osmar Gonçalves Sepúlveda, bem como do Presidente Pepeu Garcia, do CORECON-202 

MT, como representantes do COFECON que contribuirão com a Comissão organizadora local, 203 

o que foi aprovado com uma abstenção. 204 

Eventos – XVII Congresso Brasileiro de Economistas – CBE: O Presidente do CORECON-BA 205 

Arthur Nemrod Menezes Guimarães apresentou o Programa para realização do Congresso e 206 

teceu alguns informes acerca de reuniões com órgãos para apoiarem o evento. Justificou a 207 
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escolha do tema “Economia Brasileira: Trajetórias de Continuidade ou Transformação”. 208 

Procedeu à apresentação dos membros da Comissão responsáveis pelo Congresso naquele 209 

Regional, além do cronograma de realização. Informou que em breve encaminhará solicitação 210 

formal de apoio financeiro ao COFECON. Justificou ainda a escolha de Porto Seguro para 211 

sediar o Congresso, bem como expôs as formas de acessibilidade para que todos possam 212 

participar. Colocado em votação o orçamento inicial e o projeto apresentado, estes foram 213 

aprovados por unanimidade. 214 

Fórum permanente de discussão do Desenvolvimento Sustentável no Brasil: A Coordenadora 215 

informou a criação de um Fórum na internet para discutir permanentemente as políticas 216 

públicas que vão interferir no processo de desenvolvimento do país e poderá contar com a 217 

parceria de algumas instituições já contatadas como o Banco Mundial, o Banco Interamericano 218 

de Desenvolvimento, o Banco do Nordeste, o Ministério da Integração entre outras. Apresentou 219 

também a proposta de promover um encontro com essas instituições para debaterem o 220 

desenvolvimento sustentável no país. O Plenário propôs que, a cada Sessão Plenária, fosse 221 

reservado um momento para discutir algum tema relevante que demande um posicionamento 222 

do Sistema. Colocada em votação a proposta de debates em momentos das Sessões do 223 

COFECON, o que foi aprovada por unanimidade. 224 

ENE: O Presidente do CORECON-PI, Manoel Eduardo Boavista de Morais Araújo, fez uma 225 

explanação sobre a programação do XXIV Encontro de Entidades de Economistas do 226 

Nordeste, a realizar-se de 27 a 29 de junho, com o tema “As Diversidades Locais e o 227 

Desenvolvimento do Nordeste”. Foi solicitado que o material sobre o evento seja enviado ao 228 

COFECON para divulgação. 229 

ENESUL: O Presidente do CORECON-SC, Ermes Tadeu Zapelini, informou que o tema está 230 

em discussão com os CORECONs PR e RS, para definirem da programação do evento. 231 

Solicitou indicação de representante do COFECON para o evento e sugeriu o nome do 232 

Conselheiro Nelson Nappi, o que foi apoiado pelos outros Regionais. 233 

ENEOESTE (reativar): O Presidente do COFECON fez um breve relato sobre a desativação do 234 

ENEOESTE e solicitou manifestação dos representantes dos Conselhos da Região Centro-235 

Oeste sobre o tema. O Presidente do CORECON-DF, Mário Sérgio Fernandez Sallorenzo, 236 

informou que o Distrito Federal tinha interesse em sediar o evento, com a proposta de realizar-237 

se em outubro, próximo à Sessão Plenária do Conselho Federal em Brasília. 238 

O Presidente do CORECON-AM e Conselheiro Federal, Martinho Luís Gonçalves Azevedo, 239 

comunicou que o CORECON organizará um evento, com a proposta de ser o III ENAM – 240 

Encontro de Economistas da Amazônia - para os dias 1º e 2 de junho, com a participação dos 241 

CORECONs PA, RO, RR, AC, TO, MT, MS e MA, para discutirem as questões da Amazônia 242 

Legal. Houve ampla discussão no Plenário acerca da realização dos encontros Regionais a 243 

exemplo do CORECON-SP que planeja um encontro dos Economistas de São Paulo, o qual 244 

poderia englobar também os outros Estados da Região. Foi sugerida a realização de um 245 

Encontro, de um dia, para debater a questão econômica e a segurança pública, com 246 

economistas que estudem esses pontos, com a possibilidade de criarem um documento que 247 

possa auxiliar os governos dos Estados na discussão junto ao Ministério da Justiça e à 248 

SENASP – Secretaria Nacional de Segurança Pública. Foi sugerido também debate sobre a 249 

“guerra fiscal” entre os Estados. Houve discussão sobre a escolha deste tema, que foi 250 

considerado polêmico e de dissenso. 251 

Treinamento de Fiscais: Feita explanação sobre o último Encontro de Gerentes, Contadores e 252 

Advogados, foi consultado aos Presidentes dos Regionais sobre a necessidade de reunir os 253 

fiscais para um treinamento. Foi sugerido que, ao invés de mais um treinamento, fosse feita 254 

uma blitz nacional em instituições emblemáticas como o Banco do Brasil, demonstrando a 255 

capacidade do Conselho de fiscalizar e a responsabilidade desta Entidade com a sociedade, e 256 

que ocorra simultaneamente em todos os Regionais. Houve ampla discussão sobre a sugestão 257 
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apresentada. Colocada em votação, a proposta de que o COFECON assuma a elaboração da 258 

logística da “operação/blitz”, esta foi aprovada por unanimidade. 259 

2º Simpósio com os Coordenadores dos Cursos de Economia: A Coordenadora da 260 

Coordenadoria de Educação relatou análise de formas para atingir os estudantes do Ensino 261 

Médio, com informações relativas ao Curso de Economia. Fez saber as ações adotadas pelo 262 

grupo, como a solicitação de listagem atualizada de todos os Coordenadores de Cursos de 263 

Graduação Economia ao INEP e o envio de um ofício relembrando os tópicos discutidos no 264 

Encontro com os Coordenadores, realizado em 2006, além da cartilha da ANGE relativa às 265 

novas diretrizes curriculares. Comunicou a criação de um Fórum de Discussão dos 266 

Coordenadores, nos moldes do Fórum de Políticas Públicas. A Coordenadora ponderou ainda 267 

a importância da realização de encontros regionais com os Coordenadores, a fim de discutirem 268 

as realidades de cada região. Finalizou informando a disponibilidade do site do COFECON 269 

para publicação de trabalhos de professores e alunos de Economia. Colocada em votação a 270 

realização dos cinco encontros com os Coordenadores de curso, o que foi aprovado por 271 

unanimidade. Foi questionada a possibilidade de incluir uma disciplina de economia no Ensino 272 

Médio antes da conclusão da reforma. O presidente do COFECON informou que o MEC será 273 

contatado e que o assunto deverá entrar na pauta da próxima Plenária. 274 

1º Encontro das Delegacias dos CORECON´s PR, SP, SC, RS e MG: Informada sobre a 275 

realização do 1º Encontro das Delegacias dos CORECON´s do PR, SP, SC, RS e MG, em 29 276 

de junho, em Foz do Iguaçu, a fim de debater as particularidades de cada delegacia. 277 

Congresso Brasileiro de Peritos Economistas: Ressaltada a importância da realização de um 278 

Congresso de Peritos, foi sugerido que o mesmo ocorra concomitante a outro evento, como o 279 

ENE ou ENESUL, a fim de facilitar a operacionalização do evento. A proposta foi aceita. O 280 

Presidente do CORECON-PR fez breve comentário sobre o I Encontro Paranaense de Perícia, 281 

realizado em 2005, e sugeriu que o Congresso seja realizado onde o assunto esteja mais 282 

avançado, bem como que seja pauta do Conselho. Houve proposta de que o evento ocorra em 283 

São Paulo. O Presidente do COFECON informou que a Confederação Nacional da Indústria 284 

está treinando técnicos na questão da Lei de Recuperação, os quais poderão participar de 285 

encontros com o COFECON. 286 

33º Encontro dos Estudantes de Economia – ENECO: Foi proposta uma nova modalidade de 287 

concessão de apoio, na qual o COFECON assume despesas dentro do limite regimental, a fim 288 

de não ficarem vulneráveis a possíveis atrasos na prestação de contas. Posto em votação, a 289 

sugestão foi aprovada por unanimidade. 290 

Indicação da lista para o Prêmio Economista do Ano 2007 – Ordem dos Economistas do Brasil: 291 

O Presidente Synésio Batista informou que apenas o CORECON-RS respondeu ao ofício, 292 

indicando a economista Yeda Crusius e conclamou a todos para que indiquem nomes nesta 293 

ocasião, sob pena de extinguir-se o prazo para tal. Foram indicados os seguintes nomes: João 294 

Paulo de Almeida Magalhães, Eduardo Novaes, Fábio Giambiagi, Antônio Rocha Magalhães, 295 

Sílvio Rodrigues Persivo Cunha, Márcio Pochmann, José Haroldo Mota, Paulo Nogueira 296 

Batista, Cláudio Acurso,Tânia Bacelar, Wasmalia Socorro Barata Bivar – IBGE, Fernando 297 

Tadeu Borges, José Teófilo de Oliveira, José Raimundo Vergolino e Ricardo Henriques. 298 

Convênio com a Ordem dos Economistas do Brasil e o Sindicato dos Economistas de São 299 

Paulo: O Presidente da Ordem, que trataria do tema, não compareceu à reunião. 300 

Pauta Complementar 301 

Correspondências Recebidas e Expedidas – encaminhadas com antecedência para quaisquer 302 

informações adicionais. Não houve destaques sobre a Pauta Complementar. 303 

Apresentação e informes dos trabalhos das Comissões Temáticas 304 

Comissão de Apoio aos CORECON´s: O Coordenador relatou os seguintes processos: 305 

12.846/07 (CORECON-RN) e 12.869/07 (CORECON-SE) Solicitam recurso para aquisição de 306 

microcomputador. O relator informou a disponibilidade de computadores no COFECON, que 307 
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foram oferecidos e aceitos pelos Regionais. Em votação, aprovados os pareceres do relator. 308 

Processo 11.896/05 (CORECON-RO) Renovação do Terço 2006/2008, encontrava-se em 309 

diligência aguardando documentação, o parecer é pela homologação. Em votação, o plenário 310 

aprovou o parecer, com uma abstenção. Comissão de Legislação e Normas da Profissão: O 311 

Coordenador expôs a necessidade de se equiparar o cargo do Colaborador José Luiz Pereira 312 

Barboza ao de Contador, para que este tenha autoridade de realizar Auditorias nos Regionais. 313 

A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Plenário. Continuando, o Coordenador relatou 314 

os seguintes processos, referentes a cancelamento de registro com remissão de débitos: 315 

Processo 12.847/07 (CORECON-SP) requerente Sólon José Ramos; Processo 12849/07 316 

(CORECON-SP) requerente Hélio Koji Yano; Processo 12.848/07(CORECON-SP) requerente 317 

Silvio Eduardo de Estefano; Processo 12.850/07 (CORECON-SP) requerente Deborah 318 

Mogami, pareceres pela homologação, aprovado pelo Plenário. Recursos pelo indeferimento 319 

de pedido de cancelamento: Processo 12.742/06 (CORECON-MG) requerente José Osvaldo 320 

Guimarães Lasmar; Processo 12.743/06 (CORECON-MG) requerente Maria Elizabeth Alves de 321 

Mesquita; Processo 12.806/06, requerente JCM Administração e Participação Ltda.; Processo 322 

12.803/06 (CORECON-MG) requerente Joélcio Silveira Santos; Processo 12.263/05 323 

(CORECON-DF) requerente Wilton Figueiredo dos Santos. Pareceres pelo não provimento aos 324 

recursos, mantendo a decisão do Regional. Em votação, aprovado. Processo 12.748/06 325 

(CORECON-MG) requerente Geraldo Magela de Freitas; Processo 12.752/06 (CORECON-DF) 326 

requerente Maria Auxiliadora Benevides Montenegro, os pareceres dão provimento aos 327 

recursos concedendo o cancelamento com remissão de débitos, o que foi aprovado pelo 328 

Plenário. Processos 12.746/06 (CORECON-MG) requerente Wesley Navarro de Barros, o 329 

parecer é pelo provimento do recurso concedendo o cancelamento de registro, sem remissão 330 

de débitos. Aprovado pelo Plenário. Processo 11.630/05 (CORECON-DF) requerente Eneida 331 

Vinchon Nogueira de Andrade, o parecer é por reformar a decisão do COFECON, dando 332 

provimento ao recurso e concedendo o cancelamento do registro. O Plenário aprovou o 333 

parecer do relator. Recurso contra aplicação de multa pelo CORECON-PR: Processo 334 

12.852/07 (CORECON-PR) requerente DECATUR Engenharia e Avaliação Ltda, o parecer é 335 

por negar o provimento do recurso, mantendo a decisão do Regional, o que foi aprovado pelo 336 

Plenário. Processo 12.892/07 referente a atualização de Valor Referencial de Honorários - 337 

VRH, o parecer é pela aprovação. O Plenário acompanhou o parecer do relator. A 338 

Coordenadora da Comissão de Educação relatou os processos 12.801/06 e 12.809/06, que 339 

tratam de registro de egresso de curso da Universidade do Contestado, em Santa Catarina. O 340 

parecer foi pelo deferimento do pedido. Aprovado pelo Plenário. Dando continuidade aos 341 

trabalhos, o Presidente do COFECON relatou as seguintes Resoluções, para aprovação ad 342 

referendum do plenário: Resolução nº 1774, de 10 de janeiro de 2007, que altera, 343 

excepcionalmente, para os CORECONs RJ, SP, PE, RS, BA, PR, SC, CE, MG, DF, AL, AM, 344 

MT, MA, SE, ES, GO, PB, PI, AC e TO, os prazos e condições de pagamento da cota única da 345 

anuidade de 2007 para pessoa física e jurídica; Resolução nº 1776, de 31 de janeiro de 2007, 346 

que altera, excepcionalmente, para o CORECON-AL, os prazos e condições de pagamento da 347 

cota única da anuidade de 2007 para pessoa física e jurídica; e Resolução nº 1775, de 24 de 348 

janeiro de 2007, que altera, excepcionalmente, para o CORECON-PR, os prazos e condições 349 

de pagamento da cota única da anuidade de 2007 para pessoa física e jurídica. Em votação, as 350 

Resoluções foram homologadas pelo Plenário. CTC – Comissão de Tomada de Contas: O 351 

Coordenador informou sobre as possíveis auditorias a serem realizadas nos CORECONs de 352 

menor porte, conforme cronograma pré-estabelecido. Em seguida, ressaltou a necessidade de 353 

se aprovar somente nesta data os processos relativos à Proposta Orçamentária do exercício 354 

de 2007, enviados fora do prazo estabelecido pelo COFECON. São eles: Processo nº 12.786/06 355 

(CORECON- SE); Processo nº 12.790/06 (CORECON-PE); Processo nº 12.799/06 (CORECON-356 

DF); Processo nº 12.812/06 (CORECON-BA); Processo nº 12.817/06 (CORECON-AL); Processo nº 357 

12.821/06 (CORECON-MA); Processo nº 12.825/06 (CORECON- ES); Processo nº 12.830/06 358 

(CORECON-AM); Processo nº 12.832/06 (CORECON-PA); Processo nº 12.833/06 (CORECON-359 

SC); Processo nº 12.834/06 (CORECON-GO); Processo nº 12.837/06 (CORECON-RN); Processo 360 
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nº 12.841/06 (CORECON- PR); Processo nº 12.843/06 (CORECON-MG); Processo nº 12.877/07 361 

(CORECON-AC); Processo nº 12.887/07 (CORECON-MT) e Processo nº 12.891/07 (CORECON-362 

PB). Em votação, foram aprovadas as Propostas Orçamentárias, com a recomendação de que 363 

estes sejam encaminhados ao COFECON na data prevista pelo Regimento. Em seguida, o 364 

Coordenador relatou os seguintes processos relativos à Reformulação Orçamentária do exercício 365 

de 2006: Processo nº 12.757/06 (COFECON); Processo nº 12.785/06 (CORECON-SE); Processo 366 

nº 12.788/06 (CORECON-PR); Processo nº 12.794/06 (CORECON- GO); Processo nº 12.800/06 367 

(CORECON-DF); Processo nº 12.829/06 (CORECON-AM) e Processo nº 12.844/07 (CORECON-368 

MG). A Conselheira Letícia Pitanga Bertocchi sugeriu que os Presidentes também estivessem a par 369 

das obrigatoriedades e prazos a serem cumpridos, o que o Presidente acolheu e recomendou que 370 

conste na pauta da próxima plenária. Colocadas em votação, foram aprovadas as Reformulações 371 

Orçamentárias analisadas. Prosseguindo, o Conselheiro relatou o Processo nº 12.881/07 de 372 

Reformulação Orçamentária do exercício de 2007 do COFECON, ressaltando que seu 373 

encaminhamento foi feito com o objetivo de alocar os recursos deste Conselho nas diversas 374 

comissões que foram constituídas. Em votação, esta foi aprovada pelo Plenário. Prestação de 375 

Contas do exercício de 2006: Processo nº 12.854/07 (CORECON-RJ); Processo nº 12.855/07 376 

(CORECON-RS); Processo nº 12.864/07 (CORECON-SE); Processo nº 12.870/07 (CORECON-ES); 377 

Processo nº 12.878/07 (COFECON); Processo nº 12.880/07 (CORECON-MA) e Processo nº 378 

12.882/07 (CORECON-DF). O relator não apresentou nenhum óbice, e o parecer pela homologação 379 

desses processos foi aprovado pelo Plenário. Prestação de Contas de Auxílio Financeiro: 380 

Processo nº 11.749/05 (CORECON-SP); Processo nº 11.852/06 (CORECON-CE); Processo nº 381 

12.356/06 (CORECON-ES); Processo nº 12.444/06 (CORECON-PB); Processo nº 12.558/06 382 

(CORECON-MA);Processo nº12.566/06 (CORECON-MA); Processo nº 12.571/06 (CORECON-383 

RS); Processo nº12.604/06 (CORECON-RN),Processo nº12.675/06 (CORECON-SE); Processo 384 

nº12.685/06 (CORECON-DF); Processo nº 12.689/06 (CORECON-AM); Processo nº 12.714/06 385 

(CORECON-RS). O Conselheiro Relator retirou de Pauta o Processo nº 11.852/06 do 386 

CORECON-CE, para análise minuciosa do auxílio concedido na gestão de 2005, pois 387 

considerou que não se pode onerar o orçamento com despesas realizadas anteriormente. Em 388 

votação, o plenário aprovou a homologação destes processos. Balancete do 2º Trimestre do 389 

exercício de 2006: Processo nº 12.710/06 (CORECON-PB); Processo nº 12.815/06 390 

(CORECON-PI); Processo nº 12.883/07 (CORECON-MT). Não houve óbice, entretanto o 391 

relator ressaltou mais uma vez o encaminhamento fora de prazo, e propôs que os Balancetes 392 

do 1º e 3º Trimestre continuem sendo apresentados da forma atual, e os do 2º e 4º Trimestre 393 

sejam enviados apenas de forma “virtual”, via sistema informatizado. Propôs-se, então, a 394 

criação de minuta de Resolução para análise na próxima Plenária. Em votação, os processos 395 

foram aprovados. Balancete do 3º Trimestre do exercício de 2006: Processo nº 12.784/06 396 

(CORECON-AM); Processo nº 12.787/06 (CORECON-SE);Processo nº 12.789/06 (CORECON-397 

PR); Processo nº 12.791/06(CORECON-RN);Processo nº 12.792/06(CORECON-SC); Processo 398 

nº 12.793/06 (CORECON-BA); Processo nº12.813/06(CORECON-SP);Processo nº12.816/06 399 

(CORECON-AL); Processo nº 12.824/06 (CORECON-ES); Processo nº 12.838/06 (CORECON-400 

PB); Processo nº12.842/06 (CORECON-MG);Processo nº 12.875/06 (CORECON-PI); Processo 401 

nº 12.884/07 (CORECON-MT). Não havendo óbice, estes foram aprovados. Auditoria de 402 

Conformidade: Processo nº 11.762/05 (CORECON-ES); Processo nº 11.930/05 (CORECON-403 

AM), o Relator informou que esses processos tratam de situações já resolvidas e que estão 404 

sendo arquivados. Foi proposto reforçar a determinação de coibir atitudes freqüentes de 405 

gestores que alegam insuficiência de Receita. Foi solicitado rigor na análise dos orçamentos de 406 

receita apresentados. Houve a sugestão também da emissão de relatório com estatísticas de 407 

“erros” cometidos, a ser divulgado junto aos Regionais, além da expectativa que o COFECON 408 

tem com relação às suas receitas e que as estimativas de receita sejam feitas com projeção 409 

para cinco anos, para que comportem possíveis reajustes salariais nos CORECONs. O 410 

Presidente do CORECON-SC, Ermes Tadeu Zapelini, aproveitou e registrou protesto do seu 411 

Regional e do SINDECON-SC contra a abolição do desconto de 25% nas anuidades, o que 412 

considerou um aumento na tributação. O Presidente do COFECON retrucou que a concessão 413 

de um desconto como este estava fora da realidade. 414 
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Simples conhecimento pelo plenário do dossiê eleitoral do CORECON- MG: Informado sobre o 415 

término do processo eleitoral do CORECON-MG, o recebimento do Dossiê Eleitoral pelo 416 

Conselho Federal, mas que ainda faltavam documentos obrigatórios, os quais já foram 417 

oficiados ao Regional. 418 

Envio ao TCU das pendências financeiras não resolvidas dos ex-presidentes de Rondônia, 419 

Acre e Ceará: Informado o Plenário sobre as diversas tentativas de contatar os ex-presidentes 420 

desses Regionais para prestarem contas das pendências financeiras de suas gestões, mas 421 

que os atuais Presidentes não obtiveram êxito. Foi proposto que o assunto fosse levado à 422 

instância máxima, ao Tribunal de Contas da União. O Presidente do COFECON assegurou que 423 

serão tomadas todas as providências para que o tema seja julgado e punido exemplarmente. 424 

Em votação o encaminhamento ao TCU, este foi aprovado por unanimidade. 425 

Outros Assuntos: O Presidente do COFECON apelou ao Plenário que caso algum 426 

Conselheiro tenha pretensão em solicitar vistas ao Processo referente ao Capítulo 6.4, que o 427 

fizesse a tempo de não interferir no prazo eleitoral. Houve a sugestão de que o Plenário 428 

acordasse para que não haja mais vistas, sob pena de inviabilizar os prazos. Declararam-se a 429 

favor da proposta os Conselheiros Kanitar Aymoré Sabóia, Ronaldo Raemy Rangel, Paulo 430 

Brasil Corrêa de Melo, Heron Carlos Esvael do Carmo, Martinho Luis Gonçalves Azevedo, 431 

Aurelino Levy Dias de Campos, Nelson Castello Branco Nappi, Humberto Vendelino Richter, 432 

Osmar Gonçalves Sepúlveda, Paulo Roberto Lucho, Antônio Cláudio Ferreira Lima, além do 433 

Conselheiro Valdemar Camata Júnior. 434 

A Coordenadora de Comunicação reforçou pedido feito por e-mail aos Presidentes dos 435 

CORECONs e aos Conselheiros Federais para que enviem seus perfis e facilitem a ação da 436 

Comissão de Comunicação. Solicita também apoio do COFECON quanto ao Plano de Cargos 437 

e Salários do CORECON-ES. O Presidente Synésio Batista da Costa concordou em analisar a 438 

situação desse Regional. 439 

O Presidente do CORECON-MT, Pepeu Garcia, pediu a palavra pra solicitar que a Plenária de 440 

agosto possa ser realizada em Cuiabá, quando a Amazônia teria a oportunidade de sediar uma 441 

reunião do Conselho Federal de Economia. 442 

O Presidente do COFECON salientou a transparência adotada em sua gestão com o envio 443 

mensal dos demonstrativos de receita e despesa realizada e estimulou os Presidentes dos 444 

Regionais a adotarem posicionamentos similares. Foi sugerido que o mesmo seja determinado 445 

pelo COFECON como regra e que fosse estabelecida na inclusão de uma próxima pauta. 446 

E nada mais havendo a tratar, o Presidente, Econ. Synésio Batista da Costa deu por encerrado 447 

os trabalhos às quatorze horas e cinqüenta e sete minutos, dos quais eu, Valéria Moraes de 448 

Souza, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo 449 

Presidente da Sessão do Conselho Federal de Economia. Fortaleza, vinte e quatro de março 450 

de dois mil e sete. 451 
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