
 

  
  

ATA DA 596ª SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO 1 

FEDERAL DE ECONOMIA CONJUNTA COM A 7ª 2 

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO 3 

SUPERIOR DO SISTEMA COFECON/CORECONs, 4 

REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2007, 5 

EM MANAUS - AM. 6 

 7 

PARTICIPANTES: Conselheiros Synésio Batista da Costa, Presidente, Antônio Cláudio 8 

Ferreira Lima, Heron Carlos Esvael do Carmo, Humberto Vendelino Richter, João Manoel 9 

Gonçalves Barbosa, Kanitar Aymoré Sabóia Cordeiro, Nelson Castello Branco Nappi, Osmar 10 

Gonçalves Sepúlveda, Paulo Brasil Corrêa de Mello, Paulo Roberto Lucho, Paulo Eduardo 11 

Rocha Brant, Ronaldo Raemy Rangel, e Valdemar Camata Júnior, a Secretária da Sessão, 12 

Valéria Moraes de Souza, os Assistentes Roberto Daniel Figueiroa Dias Guerreiro, as 13 

Assessoras Elaine Abreu de Oliveira e Brenda Marques Pena, o Contador Antonio Tolentino, a 14 

Assessora Jurídica Gisele Vieira Jantália e o Colaborador Eventual Sérgio Roberto Bacury de 15 

Lira. Presentes também os Conselheiros Suplentes convocados: Luís José de Oliveira 16 

Barbosa, Ricardo José Senna, Nilton Pedro da Silva, Edivaldo Teixeira de Carvalho, Alberto 17 

Jorge de Oliveira, Eduardo Lima Bentes, Marcus Moreschi de Faria, Martinho Luís Gonçalves 18 

Azevedo (também Presidente do CORECON-AM/RR), Idelbrando da Rocha Menezes, Omar 19 

Corrêa Mourão Filho, Letícia Pitanga Bertocchi e Pedro Andrade de Oliveira. Estavam 20 

presentes também os Presidentes dos CORECONs: Wilson Roberto Villas Boas Antunes 21 

(CORECON-SP), João Batista Soligo Soares (Vice-Presidente do CORECON-RS), Sérgio 22 

Guimarães Hardy (CORECON-PR), Ermes Tadeu Zapelini (CORECON-SC), Suely Salgueiro 23 

Chacon (CORECON-CE), Hélio Santana Mairata Gomes (CORECON-PA), Flávio Antônio Reis 24 

do Valle (CORECON-MG), Mário Sérgio Fernandez Sallorenzo (CORECON-DF), Cláudio Jorge 25 

Barbosa de Melo (CORECON-AL), Pedro Calmon Pepeu Garcia Vieira Santana (CORECON-26 

MT), Raimundo Rocha Júnior (CORECON-MA), Cléa Maria Rezende (CORECON-SE), Éber 27 

Vaz (CORECON-GO), Fabíola Andréa Leite de Paula (CORECON-RN), Jorge Tadeu de Barros 28 

Veneza (CORECON-MS), Paulo Hermance Paiva (CORECON-PB), Manoel Eduardo Boavista 29 

de Morais Araújo (CORECON-PI), Alessandro Callil Castro (CORECON-AC), Anderson João 30 

Valente Lobo (Vice-Presidente CORECO-RO), Claudiney Henrique Leal da Cunha (Vice-31 

Presidente CORECON-TO) e Cláudio Bahia da Silva (CORECON-AP), além dos Conselheiros 32 

do CORECON-AM/RR Francisca Cleide Carneiro de Carvalho, Arlene Gomes de Sousa, 33 

Severino Ramos Araújo, James Chaves Araújo. 34 

 35 

Abertura: Às quinze horas e quarenta minutos do dia vinte e cinco de maio de dois mil e sete, 36 

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

nonagésima sexta Sessão Plenária Ordinária do Conselho Federal de Economia, registrando a 38 

presença do Superintendente Adjunto de Projetos da SUFRAMA, Sr. Oldemar Ianck. A seguir, 39 

passou a palavra ao Presidente do CORECON-AM Martinho Luís Gonçalves Azevedo que 40 

relatou sobre o III ENAM, realizado em 23 e 24 nesta cidade, com o objetivo de discutir o 41 

projeto de recriação da SUDAM e agradeceu a presença de todos na primeira Reunião do 42 

Sistema feita em seu Estado. O presidente Synésio Batista agradeceu a participação de todos 43 

na visita às linhas de produção da LG e CCE. Dada a palavra ao Sr. Oldemar Ianck que 44 

desejou as boas vindas a todos e iniciou apresentação sobre a Zona Franca de Manaus, suas 45 

áreas de atuação e os incentivos fiscais recebidos na região. Apresentou também dados sobre 46 

faturamentos, evolução de mão-de-obra direta, exportações, os principais produtos e atividades 47 

do distrito agropecuário, os tipos de projetos financiados pela SUFRAMA e as potencialidades 48 

da região. Em seguida, o Presidente Synésio registrou as ausências do Conselheiro Pedro 49 

Rafael Lapa e do Vice-Presidente Aurelino Levy Dias de Campos. Procedeu-se à substituição 50 

destes pelos suplentes presentes, assumindo a efetividade a Conselheira Letícia Pitanga 51 

Bertocchi e o Conselheiro Idelbrando da Rocha Menezes. Ausentes também o Presidente do 52 

CORECON-PE, Leonardo Lima de Farias, do CORECON-ES José Celin e do CORECON-BA 53 
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Arthur Nemrod. A seguir, relatou o atendimento ao convite para palestra do Dia do Economista 54 

em Assunção no Paraguai, em 23 de maio passado, combinada com reunião da AEALC – 55 

Associação dos Economistas para América Latina e Caribe. Deste encontro, o Presidente do 56 

COFECON relatou os constrangimentos pelos quais passou ao tomar conhecimento de 57 

atitudes tomadas por ex-representantes do Conselho em relação à Associação, o que 58 

considerou um destrato para com aquela importante entidade. Informou ter argumentado que o 59 

Brasil gostaria de voltar a participar da Associação e assinou um termo de compromisso já 60 

naquela ocasião. O Conselheiro Ronaldo Rangel pediu a palavra para informar que esse 61 

constrangimento se deveu a quatro pessoas: Adhemar dos Santos Mineiro, Luís Antônio Elias, 62 

César Augusto Costa e o então presidente do COFECON, Carlos Roberto de Castro. Solicitado 63 

que fossem informados os nomes das pessoas que receberam diárias e passagens para 64 

participar de Evento da AEALC em Cuba e não compareceram. Esclarecidos que foram os Srs. 65 

Carlos Roberto de Castro e Eduardo Calado. O Presidente do CORECON-SP Wilson Roberto 66 

Villas Boas solicitou que seja encaminhada moção de desculpas à Associação diante das 67 

atitudes dos ex-representantes do Conselho. O Presidente propôs que se realizassem 68 

workshops para tratar de questões futuras e produzir novas idéias juntamente à AEALC, em 69 

São Paulo, no mês de novembro e secundou o pedido de moção feito pelo Presidente do 70 

CORECON-SP que, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. O Conselheiro 71 

Ronaldo Rangel elogiou o Econ. Marco Antonio Sandoval de Vasconcelos, como uma das 72 

pessoas que mais apoiaram a AEALC por ocasião do encontro em São Paulo. A seguir, o 73 

Presidente colocou em votação o encontro com essas lideranças a ser realizado em novembro, 74 

este foi aprovado por unanimidade. Colocado em votação a filiação do COFECON à AEALC, 75 

também aprovada por unanimidade.  76 

 77 

Expediente 78 

 79 

Ata da Sessão Plenária anterior: Leitura, eventuais emendas e aprovação da Ata da 594ª 80 

Sessão Plenária Ordinária e 595ª Sessão Plenária Extraordinária do Conselho Federal de 81 

Economia, realizadas em Cuiabá-MT: O Conselheiro João Manoel solicitou que se 82 

esclarecesse na Ata da 594ª Sessão Plenária que não haveria interface entre o COFECON e a 83 

Fundação Economistas. O Conselheiro Osmar Gonçalves Sepúlveda pediu que se detalhasse 84 

melhor sua participação na 595ª Sessão Plenária. O Conselheiro Kanitar Aymoré Sabóia 85 

solicitou que se resgatasse o que foi falado por outros Conselheiros antes da votação ocorrida 86 

na última Reunião. Em votação as Atas foram aprovadas com as alterações sugeridas. 87 

Informes da Presidência: O Presidente do COFECON leu e-mail remetido pelo Ex-Presidente 88 

do COFECON Carlos Roberto de Castro a alguns membros do Sistema, tecendo críticas à 89 

realização de Reuniões Plenárias em outras Unidades da Federação, o que o Presidente 90 

repudiou e ressaltou a transparência com que vêm tratando as contas do Conselho Federal de 91 

Economia. Agradeceu o Conselheiro Ronaldo Rangel por ter lhe dado ciência do tema. 92 

Defendida uma emissão de Nota de Repúdio ao Economista envolvido, além de outras 93 

sugestões de resposta. O Conselheiro João Manoel Gonçalves considera complicado tomar 94 

decisão a esse respeito, pela tramitação que a mensagem teve. Colocada em votação a 95 

proposta do Conselheiro Ronaldo Rangel de que se emita nota de repúdio ao Econ. Carlos 96 

Roberto de Castro, ressaltando a liberdade que este tem de se manifestar, desde que nos 97 

termos adequados e respeitando o código de ética do economista e alertando que, caso isso 98 

se repita, utilizar-se-á dos meios disponíveis para punição. O Conselheiro João Manoel 99 

declarou seu voto contrário a qualquer tipo de ação, pois se trata de ação que tramitou de e-100 

mail pessoal para e-mail pessoal, apesar de não concordar com o teor da mensagem da forma 101 

como foi lida. Tendo apenas este voto contrário, o tema foi aprovado. A Seguir, o Presidente 102 

passou a palavra ao colaborador do COFECON Roberto Guerreiro a fim de que fizesse breve 103 

relato dos atendimentos feitos aos Regionais até a presente data. Em seguida, com a palavra a 104 

colaboradora Hellen Ferreira para dar posição sobre o andamento do Programa de Excelência 105 

em Gestão. Informes dos Conselheiros e dos Presidentes de CORECONs. O Conselheiro João 106 
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Manoel Gonçalves pediu a palavra pra justificar a ausência do Presidente do CORECON-RJ 107 

João Paulo de Almeida Magalhães. A seguir, o Conselheiro Nelson Nappi comunicou sobre a 108 

realização do ENESUL nos dias 9 e 10 de agosto próximo, e que possivelmente na próxima 109 

Reunião Plenária já será apresentado o Projeto desse evento ao COFECON. Disse, ainda, que 110 

se pretende realizar, simultaneamente a este, o Encontro dos Coordenadores dos Cursos de 111 

Economia da Região Sul. Aproveitou a oportunidade para reivindicar que a Plenária de agosto 112 

seja realizada em Florianópolis, por ocasião do já citado evento. Com a palavra o Presidente 113 

do CORECON-DF Mário Sérgio Fernandez Sallorenzo que relatou reunião com colegas do 114 

CRA, CRC e CREA e propôs como mote a situação do CORECON em relação aos registrados 115 

que são funcionários públicos federais ou de autarquias, e sugeriu que se levasse o tema ao 116 

Ministério do Planejamento, ponderando sobre a necessidade de os editais de concursos 117 

públicos preverem a obrigatoriedade de o candidato aprovado estar registrado no seu 118 

Conselho Profissional. Dando continuidade, registrou palestra do Assessor do Senador Osmar 119 

Dias, na ocasião do Pautar Brasil, onde este sugeriu que se tenha vivência forte e constante no 120 

Congresso, dando suas opiniões a respeito dos temas que atingem a categoria e a sociedade 121 

em geral, como o fazem outras categorias. A seguir, solicitou aos colegas de todos os Estados 122 

que pesquisem e enviem as Leis Estaduais que indicam que os funcionários, para tomarem 123 

posse nos Órgãos Públicos respectivos, devem ter registro no Conselho. Convidou a todos 124 

para que participassem de debate com o Senador Cristovam Buarque no CORECON-DF, sobre 125 

o tema “Revolução pela Educação”, dia 30 de maio próximo. Informou que será programada 126 

reunião com o Senador Sérgio Zambiasi, que está diretamente envolvido em um tema de 127 

interesse da categoria, o “Parlamento do MERCOSUL”. Elogiou a TV Economista e solicitou ao 128 

CORECON-SP que Economistas de outros Estados também pudessem acessá-la. O 129 

Conselheiro Antônio Cláudio Ferreira Lima relatou sua participação na Reunião do Pautar 130 

Brasil, inspirado no trabalho feito pelo COFECON, o “Projeto para o Brasil”. A Presidente do 131 

CORECON-SE Cléa Maria Rezende agradeceu os equipamentos doados pelo COFECON, 132 

informou que seu Regional já implantou o programa de Excelência em Gestão e que seus 133 

funcionários já foram capacitados para dar seguimento ao programa. O Presidente do 134 

CORECON-AM Martinho Luís Gonçalves Azevedo comunicou ao plenário a realização do 135 

Programa de Capacitação de Excelência em Gestão em seu Regional, e que logo em seguida 136 

foi eleita Comissão específica para tratar dos assuntos do Programa. Informou ainda sobre a 137 

realização do III ENAM, Encontro do qual resultará um documento que em breve será 138 

disponibilizado a todos. Registrou ainda o recebimento de convite aos participantes do 139 

Encontro citado para visitar algumas faculdades da região. Ressaltou a satisfação de receber 140 

uma Reunião Plenária do COFECON. Informou também a realização de Auditoria nos dias 23 e 141 

24 últimos no CORECON-AM. O Presidente Synésio Batista da Costa informou sobre a 142 

conclusão do Pregão para contratação da empresa que fará o concurso público do Sistema 143 

COFECON/CORECONs, tendo sido vencedora a Fundação UNIVERSA. O Presidente do 144 

CORECON-PR Sérgio Guimarães Hardy reforçou a solicitação de que, juntamente com o 145 

ENESUL, fosse realizada uma Reunião Plenária do Sistema e comunicou a mudança do 146 

CORECON-PR para sua nova sede. O Conselheiro Valdemar Camata relatou que, há exatos 147 

30 dias, ocorreu em São Paulo o II Congresso Brasileiro de Inovação na Indústria, onde 148 

apresentou proposta de Reunião com Economistas de toda a América do Sul, 149 

preferencialmente em novembro, em São Paulo, a fim de que se conheça o pensamento dos 150 

seus pares nos países vizinhos. Informou que, em junho, será apresentado a todos o Projeto 151 

do referido Encontro, e que será proposto à AEALC que capitaneie o convite aos demais 152 

participantes desse evento. Dada a palavra ao Presidente do CORECON-SC Ermes Tadeu 153 

Zapelini este comunicou sobre o 12º Encontro de Cursos de Economia, a ser realizado no dia 9 154 

de agosto próximo, e reforçou o convite para que se realize nessa ocasião uma reunião 155 

Plenária do COFECON. Solicitou, ainda, que fosse realizado algum tipo de treinamento aos 156 

Economistas para que sejam Administradores Judiciais. O Presidente Synésio Batista 157 

ponderou sobre a importância de que se conheça bem o assunto antes de promoverem cursos 158 

de fato, e propôs que o tema fosse apresentado por um profissional aos Presidentes, para que 159 
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esses definam o que deve ser feito em cada Estado. O Presidente do CORECON-SP 160 

agradeceu as palavras do Presidente Mário Sérgio Sallorenzo em relação à TV Economista, e 161 

esclareceu que essa idéia nasceu não para ser um privilégio dos Economistas do Estado de 162 

São Paulo, mas para Economistas registrados. Afirmou aos Regionais que tenham interesse 163 

em cadastrar seus registrados que entrem em contato com o CORECON-SP. 164 

Ordem do Dia 165 

Transparência das informações financeiras e administrativas – Capítulo 5.2 da Consolidação – 166 

Processo nº 12.929/07; O Conselheiro Paulo Brasil fez apresentação dos pontos considerados 167 

a serem alterados e solicitou que, no futuro, se faça revisão geral no Capítulo. Ressaltou que o 168 

sistema contábil adotado está incompatível com a Lei nº 4.320, o que precisa ser modificado e 169 

levou a Comissão de Tomada de Contas, inclusive, ao erro, quando da análise do resultado 170 

orçamentário do exercício atual do CORECON-DF, pedindo desculpas à então Presidente 171 

Mônica Beraldo, pois quando há saldo financeiro, o sistema não permite a contabilização, 172 

gerando déficit de execução orçamentária. Analisado o capítulo até o item 20.3 e feitos os 173 

ajustes sugeridos, foram aprovados por unanimidade. Os demais serão analisados num 174 

próximo encontro. Cartilha Eleitoral – 2007, Calendário e definição da Comissão Eleitoral do 175 

COFECON – Processo n° 12.973/07;  Apresentado o trabalho intitulado “Cartilha Eleitoral 176 

2007”, que contém os principais passos para auxiliar aos CORECONs a desenvolverem da 177 

melhor forma possível os trabalhos Eleitorais do corrente ano. Colocada em votação, a Cartilha 178 

foi aprovada por unanimidade. A seguir, o Presidente Synésio apresentou a sugestão de 179 

composição da Comissão Eleitoral do COFECON: Nelson Castello Branco Nappi, Valdemar 180 

Camata Júnior e Antônio Cláudio Ferreira Lima. Colocado em votação, a Comissão foi 181 

aprovada por unanimidade. Kit Presidentes (contendo prazos, limites e conceitos público-182 

administrativos): Informado sobre a confecção de minuta deste documento, que reuniria as 183 

principais obrigações e prazos a serem cumpridos pelos Presidentes dos Conselhos Regionais 184 

de Economia. O Conselheiro Paulo Brasil Corrêa de Mello sugeriu a criação de documento 185 

similar para candidatos a Conselheiros, para que tenham noção da função que irão exercer. 186 

Colocada em votação a agenda dos presidentes, com as ressalvas e observações feitas, foi 187 

aprovado por unanimidade. Convênio com o Banco BANIF a ser utilizado por economistas 188 

registrados nos Conselhos – Processo n° 12.972/07; Relatadas as negociações feitas com o 189 

Banco BANIF e apresentadas as principais vantagens aos possíveis conveniados. Colocado 190 

em votação a assinatura do convênio em questão, este foi aprovado por unanimidade. 191 

Pauta Complementar 192 

Correspondências Recebidas e Expedidas – encaminhadas com antecedência para quaisquer 193 

informações adicionais. Não foram feitas observações.  194 

Apresentação e informes dos trabalhos das Coordenadorias Temáticas 195 

Apreciação de Processos Contábeis e Administrativos: Apoio Financeiro para a realização do 196 

XVII Congresso Brasileiro de Economistas, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) – 197 

Processo nº 12.937/07. O Conselheiro relator Nelson Castello Branco Nappi fez breve 198 

apresentação do orçamento do Congresso, opinou pela autorização da concessão do apoio em 199 

quatro parcelas de igual valor a serem depositadas mensalmente a partir de junho próximo. Em 200 

votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade. Processo nº 12.932/07 (CORECON-PI), 201 

solicitação de apoio financeiro para a realização do XXIV ENE, Parecer pela liberação do 202 

recurso, aprovado. Processo nº 12.965/07 (CORECON-AC) solicitação de apoio financeiro para 203 

realização do IV Prêmio Acre de Monografia. Parecer pela liberação do recurso, aprovado. 204 

Processo 12.895/07 (CORECON-PB) apoio financeiro para realização do III Prêmio Paraíba de 205 

Economia Prof. Celso Furtado, Parecer pela liberação do recurso, aprovado. Solicitação de 206 

equipamentos disponibilizados pelo COFECON – doação: Processo nº 12.966/07 (CORECONs 207 

MS, MT, AC, PI, RO, CE e PB). CORECONs AC, PI e PB, que estão em dias com suas 208 

prestações de contas ao COFECON, tiveram autorizadas as liberações dos equipamentos. 209 

Sugerido que se aprovassem todas as propostas, efetivando-as somente quando os demais 210 

Regionais cumpram suas pendências. Em votação, aprovado por unanimidade. Processo nº 211 
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12.971/07 (CORECON-CE) Doação de um aparelho de ar-condicionado, sugerida a liberação 212 

condicionada ao atendimento das pendências junto ao COFECON, aprovado. Cancelamento 213 

de registro com remissão de débitos: Processo nº 12.944/07 (CORECON-SP) Interessado: 214 

José Albano Cabanas; Processo nº 12.943/07 (CORECON-SP) Interessado: Dourival de 215 

Andrade Toledo; Processo nº 12.953/07 (CORECON-SP) Interessado: Silvio Soares da Silva; 216 

Processo nº 12.959/07 (CORECON-SP) Interessado: Eliana Peressim; Processo nº 12.947/07 217 

(CORECON-SP) Interessado: Idália Pedroso de Arruda. Parecer pela homologação do 218 

cancelamento do registro com remissão de débitos, aprovado por unanimidade. Cancelamento 219 

de registro sem remissão de débitos: Processo nº 12.951/07 (CORECON-SP) Interessado: 220 

Nilma de Fátima Alves; Processo nº 12.948/07 (CORECON-SP) José Conrado Guerra Filho, 221 

Parecer pela homologação, aprovado. Recurso pelo indeferimento do pedido de cancelamento 222 

de registro no CORECON: Processo nº 12.938/07 (CORECON-PR) Interessado: Vladimir 223 

Russo; Processo nº 12.956/07 (CORECON-SP) Interessado: Yara Mitsue Iguchi; Processo nº 224 

12.955/07 (CORECON-SP) Interessado: Andréa Cássia Cypriano; Processo 12.919/07 225 

(CORECON-MG) Interessado: Vox Opinião Pesquisa e Projetos Ltda; Processo nº 12.920/07 226 

(CORECON-MG) Interessado: Vox Mercado Pesquisa e Projetos Ltda; Processo nº 12.921/07 227 

(CORECON-MG) Interessado: Vox do Brasil Pesquisas e Participações Ltda., Parecer pelo 228 

indeferimento do pedido, mantendo a decisão do Regional, em votação, aprovado. Recurso 229 

contra Auto de infração nº 023/05 - aplicação de multa pecuniária – obrigatoriedade do registro 230 

no CORECON-SP: Processo nº 12.889/07 (CORECON-SP) Interessado: Banco Industrial e 231 

Comercial S/A - BIC, relato pelo indeferimento do pedido, mantendo a decisão do Regional, em 232 

votação, aprovado. Processos aprovados ad referendum: Processo nº 12.931/07 (CORECON-233 

AM/RR) Apoio financeiro para realização do III ENAM; Processo nº 12.970/07 (IBDES) Apoio 234 

financeiro para realização do evento “Pautar Brasil”, realizado nos dias 21 e 22/ maio/2007, 235 

aprovados por unanimidade. Comissão de Tomada de Contas – CTC: Prestação de Contas 236 

do Exercício de 2006: Processo nº 12.930/07 (CORECON-AL), Parecer pela homologação com 237 

a recomendação de observância do equilíbrio do princípio orçamentário, ajustando suas 238 

receitas e despesas ao restrito limite de arrecadação. Processo nº 12.957/07 (CORECON-SP), 239 

ressaltados os problemas com o Sistema Contábil, Parecer pela homologação. Balancetes do I 240 

Trimestre de 2007: Processo nº 12.963/07 (CORECON-RJ), Processo nº 12.968/07 241 

(CORECON-DF), Processo nº 12.969/07 (CORECON-RS), Processo nº 12.975/07 242 

(CORECON-AM/RR), os Pareceres são pela homologação dos Balancetes. Proposta 243 

Orçamentária para o exercício de 2007: Processo nº 12.814/07 (CORECON-TO) ressaltadas 244 

pendências nas Prestações de Contas dos exercícios de 2005 e 2006 e o envio intempestivo 245 

da documentação, Parecer pela homologação da Proposta. Reformulação Orçamentária do 246 

Exercício de 2006: Processo nº 12.977/07 (CORECON-PR), pela homologação. Acordo 247 

Coletivo de Trabalho: Processo nº 12.903/07 (COFECON), a comissão é pela aprovação do 248 

Processo. Relatados, a seguir, auditorias de gestão realizadas nos dias 11,12 e 13 de abril nos 249 

CORECONs MS e MT, proposto encaminhamento de sugestões de melhorias para regularizar 250 

a situação dos Regionais no prazo de 30 dias. O Presidente Synésio Batista relatou processo 251 

nº 12.988/07 que trata da Estrutura Organizacional do COFECON, onde o relator sugere a 252 

alteração na nomenclatura adotada pelo atual Plano de Cargos e Salários desta Entidade. Em 253 

votação as alterações sugeridas, bem como os Pareceres de todos os Processos Contábeis, 254 

estes foram aprovados por unanimidade. O Conselheiro Paulo Brasil Corrêa de Melo apontou a 255 

qualidade do Relatório de Gestão feito pelo CORECON-SP, o que acredita que poderia ser 256 

utilizado como parâmetro para os outros CORECONs. Apresentação da minuta do Plano de 257 

Comunicação - 2007; Registrado o aumento no número de acessos ao site do COFECON e 258 

solicitado aos Regionais que enviem suas notícias e eventos para serem divulgados. Relatados 259 

os trabalhos realizados pela Comissão. Encontro Anual de Dirigentes (colaboradores dos 260 

Conselhos); O Presidente propôs ao Plenário que, a fim de facilitar a realização do Encontro, 261 

seja permitida a alteração da data e local de realização, podendo ocorrer em outro local que 262 

não na cidade de Brasília, de acordo com o orçamento a ser efetuado pelo COFECON, além 263 

da não obrigatoriedade do Presidente abrir e encerrar o evento. Em votação, as propostas 264 
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foram aprovadas por unanimidade. Programa Excelência em Gestão – Levantamentos do 265 

CORECON-RS; Relatados os trabalhos feitos pelos multiplicadores do Programa, apresentado 266 

o relatório dos trabalhos feitos até a presente data, o que foi disponibilizado a todos. A seguir, 267 

foram registrados os avanços na questão do Projeto de Lei dos Economistas, apresentado 268 

relatório de sugestões já recebidas e que serão enviadas ao consultor que elaborará o Projeto, 269 

além dos trâmites pelo qual este deverá passar até a sua aprovação. O Presidente do 270 

COFECON agradeceu ao CORECON-SP pelo manifesto de apoio financeiro a contratação do 271 

consultor para o projeto. Decidido que será realizada Sessão Plenária Extraordinária para 272 

discussão do Projeto final. Coordenadoria de Educação e Coordenadoria de Políticas Públicas; 273 

A Coordenadora das Comissões apresentou o fórum de discussão já disponível no site do 274 

COFECON e pediu a todos que participassem e divulgassem entre seus Conselheiros, a fim de 275 

dar subsídios aos assuntos que serão discutidos num encontro maior a realizar-se no fim do 276 

ano. Houve ampla discussão sobre temas relativos ao Ensino de Economia, bem como 277 

exposição de sugestões à Comissão.  278 

 279 

Outros Assuntos 280 

 281 

Apresentada a Carta de Manaus, documento produzido a partir do III ENAM, solicitado apoio 282 

para que se referendasse esta como oriunda também desta Reunião Plenária. Votada e 283 

referendada. 284 

E, nada mais havendo a tratar, o Presidente, Econ. Synésio Batista da Costa deu por 285 

encerrado os trabalhos às treze horas e vinte e seis minutos, dos quais eu, Valéria Moraes de 286 

Souza, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo 287 

Presidente da Sessão. Manaus, vinte e seis de maio de dois mil e sete. 288 

 289 

 290 

 291 

        ECON. SYNÉSIO BATISTA DA COSTA   VALÉRIA MORAES DE SOUZA 292 

          Presidente       Secretária 293 


