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ATA DA 628ª SESSÃO PLENÁRIA AMPLIADA DO 2 

CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA, REALIZADA 3 

NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2010, EM BRASÍLIA-4 

DF. 5 

 6 

 7 

PARTICIPANTES: Economistas Waldir Pereira Gomes e Mário Sérgio Fernandez Sallorenzo, 8 

Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, além dos Conselheiros Wilson Benício Siqueira, 9 

Wilson Roberto Villas Boas Antunes, João Manoel Gonçalves Barbosa, Jin Whan Oh, Sebastião 10 

José Balarini, Fabíola Andréa Leite de Paula, Antonio Melki Junior, Omar Mourão Filho, Hamilton 11 

Peluso, José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, Júlio Flávio Gameiro Miragaya, Paulo Brasil Correa 12 

de Mello, José Luiz Amaral Machado, Ermes Tadeu Zapelini, Paulo Salvatore Ponzini, Nei Jorge 13 

Correia Cardim, Wellington Leonardo da Silva, Raimundo Rocha Júnior, Marcelo Pereira de 14 

Mendonça, Paulo Roberto Lucho, Ário Zimmermann, Carlos Alberto Gandolfo, Osmar Gonçalves 15 

Sepúlveda, Synésio Batista da Costa e Paulo Dantas da Costa. Os Presidentes dos CORECONs: 16 

Presidente do CORECON-SP Carlos Alberto Safatle, Presidente do CORECON-PB Celso Pinto 17 

Mangueira, Presidente do CORECON-AC Antonio Batista Brito, Presidente do CORECON-RS 18 

Geraldo Rodrigues da Fonseca, Presidente do CORECON-RN Janduir Oliveira da Nóbrega, 19 

Presidente do CORECON-PI Francisco Celestino de Sousa, Presidente do CORECON-MT 20 

Aurelino Levy Dias de Campos, Presidente do CORECON-MA Dilma Ribeiro de Sousa Pinheiro, 21 

Presidente do CORECON-SE José Carlos Oliveira de Sousa, Vice-Presidente do CORECON-GO 22 

Everaldo Leite da Silva, Presidente do CORECON-AL Denivaldo Targino da Rocha, Presidente do 23 

CORECON-PR Maria de Fátima Miranda, Vice-Presidente do CORECON-PR Eduardo Moreira 24 

Garcia, Presidente do CORECON-SC Paulo de Tarso Guilhon, Presidente do CORECON-CE  25 

Vicente Ferrer Augusto Gonçalves, Presidente do CORECON-TO Claudiney Henrique Leal da 26 

Cunha, Vice-Presidente do CORECON-RJ Sidney Pascoutto da Rocha, Presidente do 27 

CORECON-DF José Luiz Pagnussat, Presidente do CORECON-AM Erivaldo Lopes do Vale, 28 

Presidente do CORECON-MS Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas e Presidente do CORECON-PA 29 

Eduardo José Monteiro da Costa. Participaram também os Economistas Maria Cristina Araújo, 30 

Paulo Roberto Polli Lobo, Arthur Nehmod Menezes Guimarães. Participaram ainda as assistentes 31 

administrativas Celia Regina da Silva, Valéria Moraes de Souza e Isabela Ramos Coelho 32 

Pimentel, o Procurador Chefe Marcus Vilmon Teixeira dos Santos, o Assessor Especial Econ. 33 

Carlos Roberto de Castro, a Coordenadora de Apoio ao Sistema Aline Tales Ferreira Sette, o 34 

Coordenador de Gestão Evilázio Alves Júnior, o Assessor Fernando Athaide Nóbrega Filho, o 35 

Analista de Sistemas Leonardo Vieira Valério, os Advogados Flávio Aurélio Nogueira Junior e a 36 

Auxiliar Administrativa Jane Lopes da Silva. 37 

  38 

Abertura - Às nove horas e vinte e cinco minutos do dia quatro de setembro de dois mil e dez, o 39 

Presidente do COFECON, Econ. Waldir Pereira Gomes iniciou os trabalhos da Sexcentésima 40 

Vigésima Oitava Sessão Plenária Ampliada do Conselho Federal de Economia agradecendo a 41 

presença de todos e congratulando o CORECON-DF, na pessoa do Presidente José Luiz 42 

Pagnussat, assim como à Comissão Organizadora, coordenada pelo Conselheiro Federal Júlio 43 

Miragaya, pela realização do XXII Simpósio dos Conselhos Regionais de Economia – XXII SINCE, 44 

nos dias 01 a 03 de Setembro, em Brasília/DF. Em seguida, passou a palavra ao Presidente do 45 

CORECON-DF, Econ. José Luiz Pagnussat, o qual agradeceu o apoio recebido por todos os 46 

participantes do XXII SINCE que transcorreu dentro da normalidade de forma democrática. Dando 47 

continuidade, o Presidente, conforme requerido na última Sessão Plenária Ampliada, informou que 48 

se encontrava à disposição dos Presidentes dos CORECONs, no período de 09h às 12h, o Salão 49 

Classic para realização de reunião visando abordar assuntos de interesse do Sistema 50 

COFECON/CORECONs, sob Coordenação do Vice-Presidente Mário Sérgio Fernandez 51 

Sallorenzo. Os Presidentes foram convidados a retornar ao Plenário no período da tarde, a partir 52 

das 14 horas. Passou, a seguir, às justificativas de ausências, quais sejam: Cons. Cesar Homero 53 
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Fernando Lopes, por compromissos profissionais, substituído pelo Cons. Omar Correa Mourão 54 

Filho; Cons. Antônio Alberto Valença, por compromissos profissionais, substituído pelo Cons. Nei 55 

Jorge Correia Cardim; Cons. Ricardo José Senna, por compromissos profissionais, substituído 56 

pelo Cons. Paulo Salvatore Ponzini; Cons. Maximo Porto Seleme, por licença médica, substituído 57 

pelo Cons. Hamilton Peluso; sem substituição, apresentaram justificativas os Conselheiros  58 

Kanitar Aymoré Saboia Cordeiro e Eduardo Lima Bentes, por compromissos profissionais, e Cons. 59 

Pedro Calmon Pepeu Garcia Vieira Santana, sem justificativa. Em votação as justificativas de 60 

ausência, que foram aprovadas por unanimidade. O Conselheiro Antonio Melki Junior pediu que 61 

se fosse feito registro dos nomes que assinaram a lista de presença. O Conselheiro João Manoel 62 

Gonçalves Barbosa questionou ao Presidente quanto à discussão na 627ª Sessão Plenária, em 63 

relação à acumulação da função de Conselheiro Efetivo junto ao CORECON-SP e no COFECON 64 

do Economista Synésio Batista da Costa. O Presidente do COFECON informou ao Plenário sobre 65 

a realização de consulta ao Setor Jurídico, que elaborou o Parecer nº 194/2010, o qual foi lido 66 

para conhecimento do Plenário, o qual conclui pela possibilidade de exercício simultâneo dos 67 

mandatos efetivos no COFECON e no CORECON-SP uma vez que, quando eleito, estava em 68 

vigor a Resolução nº 1.787/2007, norma que excluiu a vedação do acúmulo dos cargos. O 69 

Conselheiro Antonio Melki Júnior registrou que considera ter a Assessoria Jurídica cometido um 70 

equívoco, alegando que a Resolução supramencionada não tinha sido votada em duas sessões 71 

plenárias consecutivas, concluindo assim que não houve alteração no Regimento Interno e que o 72 

parecer deveria ser revisto pela Assessoria Jurídica. O Conselheiro João Manoel Gonçalves 73 

Barbosa afirmou entender que o Regimento continua o mesmo desde aquele momento, pois suas 74 

alterações não foram aprovadas em duas sessões e, no entanto, o Conselheiro Synésio Batista 75 

continua recebendo diárias e passagens para participar das plenárias irregularmente. Informou 76 

ainda que o parecer está equivocado. O Conselheiro Wilson Roberto Villas Boas Antunes relatou 77 

que o parecer jurídico está em conformidade com a lei, uma vez que não houve decisão judicial 78 

contrária à Resolução nº 1.787/2007. O Conselheiro Wellington Leonardo da Silva ressaltou que 79 

há de se cumprir o que é decidido, e reafirmou a não aprovação das alterações do regimento 80 

pretendidas pelo então Econ. Synésio Batista da Costa, tendo em vista que as normas do 81 

CORECON e COFECON prevêem a apreciação em duas plenárias consecutivas. O Conselheiro 82 

Antonio Melki Júnior contradisse o parecer, pois não haveria necessidade de decisão judicial que 83 

anulasse a Resolução em comento, pois a mesma sequer entrou em vigor.  O Conselheiro Ermes 84 

Tadeu Zapelini afirmou que não gostaria de tratar de questões pessoais e lembrou que todos os 85 

atos e decisões tomadas nos últimos três anos o foram em obediência ao Regimento que estava 86 

em vigor, e declarou-se favorável que não só Conselheiros Regionais participem também do 87 

Federal, como também os funcionários, pois estes têm sugestões importantes para o Sistema. O 88 

Conselheiro Osmar Gonçalves Sepúlveda afirmou que o Conselheiro trouxe problemas ao 89 

Plenário, devendo então resolvê-lo, ressaltou ainda que o Regimento no qual ele se baseia não 90 

está em vigor, que se tome a atitude de impedi-lo de ser membro deste plenário, passando a ele o 91 

problema de se justificar ou acionar a justiça. O Conselheiro Paulo Salvatore Ponzini solicitou que 92 

a procuradoria confirme o parecer e que o Plenário cumpra a legislação. O Conselheiro Synésio 93 

Batista da Costa afirmou que a questão é pessoal, e sugeriu que o assunto seja encerrado de 94 

uma vez por todas, lembrando que o assunto não estava em pauta. O Conselheiro Osmar 95 

Gonçalves Sepúlveda afirmou não ser questão pessoal por parte do Cons. João Manoel 96 

Gonçalves Barbosa e que maioria do Plenário acredita não ser conveniente a acumulação dos 97 

cargos a qual se encontra o Economista. O Conselheiro Synésio Batista da Costa afirmou que se 98 

posicionará sobre a questão na próxima sessão e comunicará a escolha feita acerca do acúmulo 99 

dos cargos. O Conselheiro Antonio Melki propôs que se vote pela não participação do Econ. 100 

Synésio no plenário uma vez que ele tomou posse no CORECON-SP e que não poderia ser 101 

efetivo no COFECON, registrando que não houve duas votações quando da realização da 102 

Plenária em Porto Seguro-BA. O Conselheiro Paulo Dantas da Costa afirmou que a proposição do 103 

Conselheiro Osmar Gonçalves Sepúlveda é a mais pertinente, ficando o Conselheiro Synésio 104 

Batista da Costa com o compromisso de apresentar justificativas para sua condição. O 105 

Conselheiro Synésio Batista afirmou que se posicionará antes da próxima reunião. Após um breve 106 
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recesso, o Presidente passou a palavra ao Conselheiro Jin Whan Oh, o qual pediu ao Plenário 107 

que considerasse o tempo que foi despendido com essa discussão, e lembrou que o próprio 108 

Conselheiro Synésio Batista já se dispôs a resolver a questão antes mesmo da próxima sessão. O 109 

Conselheiro Synésio Batista da Costa afirmou que não tem condições de permanecer na sessão, 110 

por considerar estar sofrendo assédio moral, solicitou licença ao Plenário e retirou-se da reunião. 111 

O Conselheiro Wilson Roberto Villas Boas Antunes pediu a palavra para informar que o assunto já 112 

fora objeto de votação em sessões anteriores. O Conselheiro Antonio Melki Júnior pediu a palavra 113 

e relatou que consta no Regimento que qualquer item pode ser incluído, na pauta, e votado no 114 

mesmo dia a pedido de qualquer Conselheiro. O Conselheiro Jin Whan Oh afirmou de que não há 115 

necessidade de votação agora, pois o assunto não consta na pauta, tampouco há processo 116 

formalizado. Em votação a proposta foi rejeitada por 12 votos contrários, 9  favoráveis e uma 117 

abstenção. O Conselheiro Paulo Roberto Lucho solicitou declaração de voto afirmando que seria 118 

um obsurdo votar favorável uma vez já passou por assédio de manipulação de regras dentro do 119 

sistema. Expediente: Ata da Sessão Plenária anterior: Leitura, eventuais emendas e aprovação 120 

das Atas da 626ª Sessão Plenária Extraordinária e 627ª Sessão Plenária Ordinária, realizadas nos 121 

dias 29 a 31 de julho de 2010, em Brasília/DF. Com as sugestões de alterações propostas pelos 122 

Conselheiros José Luiz Amaral Machado, Wellington Leonardo da Silva e Sebastião José Balarini, 123 

as atas foram aprovadas por unanimidade. Informes da Presidência: Participação da 124 

Presidência em Eventos: Relatada a participação na solenidade “Economista do Ano 2010”, 125 

realizada pela Ordem dos Economistas do Brasil, no dia 23 de agosto, em São Paulo-SP, a qual 126 

teve como premiado o Econ. Marcos de Barro Lisboa; participação na solenidade comemorativa 127 

ao Dia do Economista, organizada pelo CORECON-DF, no espaço do Economista em Brasília-DF, 128 

no dia 13/08/2010. Workshop dos Gerentes Executivos, Assessores Jurídicos e Fiscais do 129 

Sistema COFECON/COFECONs: O Presidente da sessão informou que o Conselho Federal de 130 

Economia promoveu, nos dias 20 e 21 de agosto de 2010, o Workshop dos Gerentes Executivos, 131 

Assessores Jurídicos e Fiscais do Sistema COFECON/CORECONs. Ressaltou ainda que o 132 

evento, realizado em Porto Alegre/RS, teve como objetivos o intercâmbio de experiências e a 133 

padronização de procedimentos no Sistema. Informou também que estiveram presentes mais de 134 

60 servidores de Conselhos Regionais. Informes dos Conselheiros Federais: O Conselheiro 135 

Sebastião José Balarini registrou que devolverá o voucher entregue para o almoço, tendo em vista 136 

que recebeu diária. O Conselheiro Júlio Miragaya informou que o almoço seria uma cortesia do 137 

CORECON-DF. Os Conselheiros Wilson Roberto Villas Boas Antunes e Raimundo Rocha Júnior 138 

também devolveram os vouchers, por concordar com a opinião do Conselheiro Sebastião José 139 

Balarini. O Conselheiro Wilson Benício Siqueira registrou a satisfação quanto ao lançamento da 140 

segunda edição da revista do COFECON. Falou sobre o XVI Prêmio Brasil de Economia, 141 

informando a quantidade de trabalhos inscritos e avaliados, e ressaltou o problema do 142 

impedimento em premiar Conselheiros do sistema, ainda que Regionais. O Conselheiro João 143 

Manoel Gonçalves Barbosa informou que foi encaminhado à Presidência relatório final com base 144 

na auditoria da Comissão de Tomada de Contas realizada no COFECON, para as providências. O 145 

Conselheiro Júlio Miragaya informou sobre a criação do Guia de Fontes, com 16 áreas registradas 146 

e 10 respostas recebidas dos conselheiros, visando orientar o setor de Comunicação do 147 

COFECON no encaminhamento das demandas recebidas dos órgãos de imprensa. O Conselheiro 148 

Paulo Dantas da Costa informou que há processos da Comissão para serem discutidos, como 149 

normatização de uso de telefonia móvel, modelo de regimento interno dos CORECONs e 150 

pagamento de diárias. O Conselheiro Nei Cardim falou, como membro da Comissão Avaliadora do 151 

XVI PBE, que será encaminhado à Presidência proposta de alteração para o próximo 152 

regulamento. Parabenizou a Comissão Organizadora do SINCE pelo ótimo trabalho 153 

desempenhado. O Conselheiro Ermes Tadeu Zapelini também parabenizou a organização do XXII 154 

SINCE. O Conselheiro Antonio Melki Júnior parabenizou a comissão, e sugeriu que, para o 155 

próximo SINCE, os participantes tenham cores diferentes de tarjas. Lembrou do relatório 156 

apresentado pela CTC na sessão anterior, quando ficou determinado que fossem tomadas 157 

providências relativas ao ressarcimento de valores pelos respectivos responsáveis pelos gastos 158 

indevidos apurados. O Conselheiro Wellington Leonardo da Silva fez suas as palavras de elogio 159 
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quanto à organização do SINCE. Falou do andamento das emissões das carteiras profissionais, 160 

registrando que o problema das reemissões fora resolvido junto aos CORECONs na ocasião do 161 

Workshop, e solicitou prorrogação do prazo para emissão gratuita das carteiras. Ressaltou ainda 162 

que, quanto ao PLS, a nova proposta de Projeto está sob avaliação da comissão que se reunirá 163 

com o Senador responsável a fim de discutir a nova forma de apresentação da matéria. Registrou 164 

o quão benéfica foi a realização do Workshop, o que tende a facilitar muito o trabalho dos 165 

funcionários dos CORECONs. O Conselheiro Paulo Salvatore Ponzini falou do andamento dos 166 

trabalhos para a realização do próximo Congresso Brasileiro de Economistas, que será realizado 167 

na cidade de Bonito - MS e solicitou novamente a colaboração de todos os Conselhos, inclusive 168 

com a indicação de nomes a serem convidados, de acordo com os temas a serem abordados no 169 

evento. A Conselheira Fabíola Andréa Leite de Paula registrou a satisfação dos funcionários do 170 

CORECON-RN em participar do Workshop os quais elogiaram a condução dos trabalhos pelo 171 

Presidente do COFECON durante o evento. Parabenizou ainda a comissão organizadora do 172 

SINCE. Os Conselheiros Hamilton Peluso e José Luiz Amaral Machado também parabenizaram a 173 

organização do SINCE. Este último também sugeriu que fossem disponibilizados, aos 174 

Conselheiros, os documentos finais apresentados pelos grupos de trabalho na ocasião do 175 

Workshop. O Conselheiro Paulo Roberto Lucho pediu a palavra para falar da dificuldade de 176 

colocar em prática as decisões tomadas e amplamente discutidas durante as reuniões. Informou 177 

sobre o processo de contratação de empresa para realização do Planejamento Estratégico para o 178 

COFECON, e sugeriu que as certificações devem ser colocadas no edital como forma de evitar 179 

contratação de empresas não capacitadas. O Conselheiro Osmar Gonçalves Sepúlveda falou da 180 

importância da realização do SINCE e destacou os principais assuntos discutidos no grupo no 181 

qual participou como sub-relator. Sugeriu ainda que, no próximo SINCE, se organizem grupos 182 

separados para discussões sobre política econômica de forma que todos possam participar. 183 

Relatou ainda que a Comissão de Análise da Política Econômica, optou por apresentar 184 

questionário aos candidatos à Presidência da República, o que só poderá ser feito se aprovado 185 

pelo plenário, o qual solicitou inclusão em pauta. O Conselheiro Paulo Brasil Correa de Mello 186 

parabenizou, primeiramente, o Plenário, pela manutenção e resgate do SINCE, e propôs que se 187 

trate mais de questões administrativas internas também no Simpósio, realizando-o 188 

concomitantemente ao Workshop, a fim de ampliar os debates. O Conselheiro Paulo Roberto 189 

Lucho sugeriu que seja feita uma pequena publicação com as principais discussões e decisões 190 

dos SINCEs. O Conselheiro Marcelo Pereira de Mendonça também parabenizou a comissão 191 

organizadora do SINCE, e reforçou o pedido do Conselheiro Osmar Gonçalves Sepúlveda para 192 

que se altere a data da realização da última sessão plenária do COFECON. Pediu a Comissão de 193 

Comunicação que, na próxima revista, os palestrantes do Grupo 3 incluam um pequeno artigo 194 

sobre os assuntos tratados no SINCE. O Conselheiro Wilson Roberto Villas Boas Antunes 195 

registrou a ausência da Lei Complementar nº 135 – Ficha Limpa, pré-requisito para exercício da 196 

função pública, na legislação eleitoral do COFECON. Ordem do Dia: Decisão Ad Referendum do 197 

Plenário: Deliberação nº 4.701 de 04 de agosto de 2010: O Presidente Waldir Pereira Gomes 198 

informou que se trata de concessão de prorrogação para março, abril e maio de 2011 do prazo 199 

para quitação das três últimas parcelas do contrato de empréstimo firmado entre o Conselho 200 

Federal de Economia e CORECON-PA, no valor de R$ 60.000,00. Em votação, aprovada por 201 

unanimidade. Deliberação nº 4.702 de 13 de agosto de 2010: Homologa os resultados do XVI 202 

Prêmio Brasil de Economia e Personalidade Econômica do Ano-2010: Em votação, aprovada por 203 

unanimidade. Análise do Capítulo 5.2 da Consolidação da Legislação da Profissão do Economista 204 

– Processo nº 14.600/2010: O Conselheiro José Luiz Amaral Machado relatou o processo, por ter 205 

pedido vistas na sessão anterior, e propôs nova redação para o regulamento, conforme segue: 206 

“(...) 15.4 – serão concedidas por tempo de afastamento da sede de origem do beneficiário em 207 

razão do serviço, na seguinte proporção: a) uma diária, por cada período de afastamento da sede 208 

de origem com pernoite, sob controle de presença aos trabalhos executados pela secretaria do 209 

COFECON; b) meia diária, por período de afastamento da sede de origem sem necessidade de 210 

pernoite; c) meia diária, no dia de retorno à sede de origem, caso o embarque do beneficiário após 211 

as 16 (dezesseis) horas do dia de término dos trabalhos, isso sob controle da presença aos 212 
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trabalhos e horário de emissão das passagens de retorno à sede de origem executados pela 213 

secretaria do COFECON; c) meia diária, para cada dia no qual for fornecido alojamento ou outra 214 

forma de pousada em local próprio do Conselho Federal de Economia”. Em discussão, o 215 

Conselheiro Júlio Miragaya pediu a palavra para reafirmar sua sugestão de adoção das regras do 216 

governo federal para editar as normas, sem considerar o mérito dos valores, mas no seu entender 217 

não se justifica o pagamento de mais meia diária no caso de atividades que se estendam pelo 218 

mesmo dia de retorno, mas apenas uma diária para quem precise pernoitar. O Cons. José Luiz 219 

Amaral Machado pediu a palavra e sugeriu a supressão da alínea “c” da proposta apresentada. O 220 

Conselheiro Relator, Econ. Wellington Leonardo da Silva, incorporou as sugestões apresentadas 221 

pelo Conselheiro José Luiz Amaral Machado. Em votação, a alteração na redação da resolução foi 222 

aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente colocou em votação se o Conselheiro 223 

Synésio Batista da Costa está atuando de acordo com o Regimento Interno (Resolução 224 

1.787/2007) o qual teve 15 votos contrários e 7 a favor, com uma abstenção. O Conselheiro 225 

Sebastião José Balarini declarou seu voto contrário por concordar com o parecer emitido pela 226 

Assessoria Jurídica do COFECON. O Conselheiro Wilson Roberto Villas Boas Antunes declarou 227 

seu voto favorável à proposta tendo em vista que o assunto já fora deliberado anteriormente pelo 228 

plenário. Normatização do uso dos meios de comunicação telefônica móvel no âmbito do 229 

COFECON – Processo nº 14.723/10; O Conselheiro Marcelo Pereira de Mendonça apresentou 230 

proposta de redação para a resolução, por solicitação do Conselheiro Paulo Brasil Correa de 231 

Mello. Em discussão, o Conselheiro Paulo Roberto Lucho pediu vistas ao processo, pois o 232 

assunto agora é de responsabilidade da Comissão de Planejamento Estratégico e Gestão, o qual 233 

foi concedido. O Conselheiro Júlio Miragaya declarou-se surpreendido com a decisão, pois desde 234 

a última sessão já se tinha o entendimento de que nesta sessão a questão seria deliberada. 235 

Informes dos Presidentes dos Conselhos Regionais: Os Presidentes solicitaram ao Vice-236 

Presidente Mário Sérgio Fernandez Sallorenzo que apresentasse os principais anseios de todos, 237 

por ter participado conjuntamente da reunião ocorrida paralelamente a esta sessão. Os pontos 238 

destacados foram: representatividade dos conselhos regionais no plenário do COFECON, 239 

dificuldades no sistema Implanta Informática, foram relatados eventos realizados nos Regionais, 240 

necessidade de participação do Federal no redesenho de distribuição de recursos do fundo de 241 

participação dos Estados e Municípios, disponibilização aos Regionais de relatos de experiências 242 

bem sucedidas por alguns CORECONs, sugestões de organização do CBE 2011. O Presidente do 243 

CORECON-AM, Econ. Erivaldo Lopes do Vale, registrou que a bandeira do estado do AM foi 244 

trocada com a bandeira do CORECON-RS, quando da edição da revista, e solicitou mais atenção, 245 

bem como que seja publicada uma errata na próxima edição. O Presidente do CORECON-PB, 246 

Econ. Celso Pinto Mangueira, entregou ao Presidente da sessão um relatório das atividades e 247 

registrou os eventos realizados e previstos. A presidente do CORECON-PR, Econ. Maria de 248 

Fátima Miranda, questionou ao COFECON por não ter recebido resposta quanto ao regimento 249 

interno daquele regional, ao que o presidente esclareceu que o modelo dos regimentos está 250 

sendo alterado, e em breve será enviado aos CORECONs novo modelo para adequação. 251 

Homologação das decisões emanadas da Plenária Final do XXII SINCE – Processo nº 252 

14.251/2010: O Assessor Especial, Econ. Carlos Roberto de Castro leu o relatório final do XXII 253 

SINCE, conforme segue: Grupo 1 (Formação, Aperfeiçoamento Profissional e Mercado de 254 

Trabalho do Economista) - “Campanha Interna e externa quanto às qualificações e atribuições 255 

profissionais do economista; Aproveitamento da marca “Economistas” em favor dos inscritos nos 256 

CORECONs e SINDECONs, buscando também a ampliação dos convênios de produtos e 257 

serviços em benefício dos economistas adimplentes inscritos nos CORECONs e/ou SINDECONs; 258 

Instituição da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para os economistas; Campanha 259 

InstitucionaI dos CORECONs, COFECON, procurando parcerias com SINDECONs e FENECON 260 

com o objetivo de garantir o mercado de trabalho do economista: a) na elaboração e análise de 261 

projetos de viabilidade econômico financeira; b) na atuação direta de elaboração de planejamento, 262 

orçamento e controle das finanças públicas; O COFECON deverá realizar pesquisa para conhecer 263 

a demanda por economistas, junto aos principais demandantes e atualizar a pesquisa do perfil dos 264 

economistas e conhecer o perfil dos bacharéis em economia; Indução às faculdades de Economia 265 
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para que incluam na grade curricular disciplinas mais práticas e aplicadas, como Perícia, 266 

Auditoria, Finanças etc.; Parceria ANGE/ANPEC/COFECON/CORECONs, para atuação no 267 

sentido de fornecer apoio às Instituições de Ensino, com o objetivo de elevar a qualidade da 268 

formação do Economista. Grupo 2 (Aperfeiçoamento do Sistema COFECON/CORECON´S) - 269 

Estrutura mínima para CORECON’s e Delegacias como forma de atuar adequadamente, tendo 270 

como foco principal a fiscalização e a recuperação do crédito; Atualização e encaminhamento do 271 

Projeto de Lei (PL). Grupo 3 ( Estrutura e Conjuntura Econômica, Política e Social do Brasil) - 272 

exposições apresentadas: a economia brasileira na era republicana: evolução, conjuntura, 273 

perspectivas e desafios; uma agenda de reformas macroeconômicas para o crescimento 274 

sustentado com estabilidade de preços. O Presidente do CORECON-PA solicitou que conste que 275 

a moção apresentada por aquele Regional também foi assinada por outros presidentes. Quanto à 276 

moção sobre a questão da representatividade dos CORECONs, solicitou que se verifique se 277 

consta a assinatura do CORECON-PA. Em votação o relatório do XXII SINCE foi aprovado com o 278 

voto contrário apenas do Conselheiro Sebastião José Balarini, que se declarou contrário 279 

especificamente quanto ao item que trata da estrutura mínima para os CORECONs. O 280 

Conselheiro Júlio Flávio Gameiro Miragaya leu a Carta de Brasília, também elaborada por ocasião 281 

da realização do XXII SINCE que após sugestões, fora aprovada por unanimidade (anexo a esta 282 

ata). Modelo de Regimento Interno dos Conselhos Regionais de Economia – Processo nº 283 

14.725//2010; O Conselheiro Paulo Dantas da Costa apresentou as sugestões de alteração para o 284 

modelo de Regimento dos Regionais. O Conselheiro Paulo Roberto Lucho propôs votação para a 285 

inclusão no modelo de mecanismos que assegurem o comprometimento do Sistema com as 286 

Melhores Práticas de Gestão no COFECON, incorporando os critérios de avaliação do Programa 287 

de Qualidade do Serviço Público (PQSP). O relator informou a impossibilidade da inclusão de tal 288 

matéria no Regimento dos Regionais. Em votação o texto do relator, com alguns dos destaques 289 

apresentados e acolhidos, foi aprovado por unanimidade, na forma do documento que está 290 

juntado à esta ata. Anuidades 2011 – Processo nº 14.721/2010: O Conselheiro José Luiz Amaral 291 

Machado apresentou a proposta de alteração dos capítulos 5.3.2 e 5.3.3 que tratam dos valores 292 

das contribuições parafiscais e emolumentos/multa, respectivamente.  O Conselheiro relator 293 

sugere ao Presidente que seja criado um grupo com o objetivo de tratar sobre multas e 294 

parcelamentos para que haja sintonia com a Política Tributária Nacional. Ressaltou também que o 295 

valor das anuidades e emolumentos a serem atualizadas será em conformidade com a variação 296 

INPC no período de setembro de 2009 a julho de 2010, que foi de 4,35%. Informou também que 297 

no que se refere ao capítulo 5.3.3 que trata dos emolumentos a proposta apresentada foi a não 298 

cobrança da taxa de substituição das carteiras em policarbonato. Colocada em votação, as 299 

propostas foram aprovados por unanimidade. Comemoração dos 60 Anos do Conselho Federal de 300 

Economia – Processo nº 14.728/2010: O Presidente sugeriu a criação de uma comissão para 301 

tratar do assunto juntamente com o Assessor Especial Carlos Roberto de Castro.  O Plenário 302 

sugeriu os nomes dos Conselheiros Mário Sérgio Fernandez Sallorenzo, Ermes Tadeu Zapelini, 303 

Nei Jorge Correia Cardim e José Luiz Pagnussat.  Em votação, a proposta foi aprovada por 304 

unanimidade. Pauta Complementar: Correspondências: Correspondências Recebidas e 305 

Expedidas - encaminhadas com antecedência para quaisquer informações adicionais. Não houve 306 

destaques. Apreciação de Processos Administrativos: Comissão de Fiscalização e Registro 307 

Profissional: Recursos - Processo nº 13.988/09 (CORECON-RN) Interessado: Edson Santiago 308 

Dantas: Processo nº 14.392/09 (CORECON-SP) Interessado: Roberto Hiroyuki Rezende, com 309 

voto pelo indeferimento aos recursos. Processo nº 13.562/08 (CORECON-PR) Interessado: Banco 310 

Volvo (Brasil) S.A; Processo nº 13.563/08 (CORECON-PR) Interessado: Banco CNH Capital S.A; 311 

Processo nº 14.687/10 (CORECON-PR) Interessado: Agência de Fomento Paraná – PR; 312 

Processo nº 14.551/10 (CORECON-PR) Interessado: HSBC Bank Brasil S.A – Banco Múltiplo, 313 

com voto pelo deferimento ao recurso. Cancelamentos de registro: Processo nº 14.661/10 314 

(CORECON-RO) Interessado: Arnaldo Inocêncio de Souza; Processo nº: 14.427/09 (CORECON-315 

SP) Interessado: Julio Cesar Santos de Almeida, com votos favoráveis aos cancelamentos de 316 

registro. Cancelamento de Registro por falecimento: Processo nº 14.631/10 (CORECON-AM) 317 

Interessado: Emanuel Costa dos Santos; Processo nº 14.690/10 (CORECON-SE) Interessado: 318 
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José Martins Gonsalves, com votos favoráveis aos cancelamentos. Cancelamentos de Registro 319 

com Remissão de Débitos: Processo nº: 14.663/10 (CORECON-RO) Interessado: Lourennir 320 

Barbosa Cavalcante; Processo nº 14.662/10 (CORECON-RO) Interessado: Osny Nogueira 321 

Provazzi; Processo nº: 14.553/10 (CORECON-MG) Interessado: Rui Dável Tavares de Oliveira; 322 

Processo nº: 14.420/10 (CORECON-SP) Interessado: José Matias Nunes, com votos favoráveis 323 

aos cancelamentos. Em votação, os pareceres relatados pelo Coordenador foram aprovados por 324 

unanimidade. Despachos Executivos: Apoio Financeiro: Processo nº 14.515/2010 (CORECON-325 

PB) Assunto: Prêmio de Economia Prof. Celso Furtado - Valor: R$ 3.000,00; Processo nº 326 

14.684/2010 (CORECON-DF) Assunto: XVII Prêmio de Economia - Valor: R$ 3.000,00; Processo 327 

nº 14.689/2010 (CORECON-SE) Assunto: XIII Prêmio de Economia - Valor: R$ 3.000,00. Em 328 

votação, todos foram aprovados por unanimidade. Outros Assuntos: O Presidente da Sessão 329 

colocou em votação o questionário a ser encaminhado aos Presidenciáveis, por solicitação do 330 

Conselheiro Osmar Gonçalves Sepúlveda. Em votação o questionário foi aprovado por 331 

unanimidade. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente do COFECON, Econ. Waldir Pereira 332 

Gomes encerrou os trabalhos às dezenove horas e seis minutos dos quais eu, Celia Regina da 333 

Silva, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente 334 

da Sessão. Brasília, quatro de setembro de dois mil e dez.  335 

 336 

 337 

 338 

 339 

             E C O N . W A L D I R  P E R E I R A  G O M E S                   C E L I A  R E G I N A  D A  S I L V A  340 

                 Presidente do COFECON                                   Secretária ad hoc 341 
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