
 

ATA DA 641ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1 

DO CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA, 2 

REALIZADA NO DIA 9 DE JUNHO DE 2012, EM 3 

BELÉM-PA. 4 
 5 

 6 

PARTICIPANTES: Economistas Ermes Tadeu Zapelini e Kanitar Aymoré Saboia Cordeiro, 7 

Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, Conselheiros Federais: Antonio Eduardo Poleti, 8 

Antonio Melki Júnior, Celina Martins Ramalho, Fabíola Andréa Leite de Paula, Jin Whan Oh, José 9 

Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, Júlio Alfredo Rosa Paschoal, Luiz Alberto de Souza Aranha 10 

Machado, Odisnei Antonio Bega, Paulo Dantas da Costa, Roberto Bocaccio Piscitelli, Roridan 11 

Penido Duarte, Wellington Leonardo da Silva, Wilson Benício Siqueira, Charles Schneider, Edson 12 

Peterli Guimarães, Fernando da Silva Ramos Filho, Júlio Flávio Gameiro Miragaya, Nei Jorge 13 

Correia Cardim, Paulo Roberto Lucho. Participaram, ainda, o Assessor Especial Econ. Carlos 14 

Roberto de Castro, a Coordenadora de Apoio ao Sistema Aline Tales Ferreira Sette, o Procurador 15 

Chefe Marcus Vilmon Teixeira dos Santos, o Contador Antonio Tolentino, o assistente 16 

administrativo Daniel Nunes de Oliveira, a Auxiliar Administrativa Jane Lopes da Silva e a 17 

Secretária da Sessão Ana Claudia Ramos Pinto. Na qualidade de ouvinte os Economistas Erivaldo 18 

Lopes Vale - Coordenador do XX CBE, Ailson Nogueira Rezende - Presidente do CORECON-AM 19 

e Sylvio Mário Puga Ferreira - membro da Comissão Organizadora do XX CBE. 1. DEBATE 20 

SOBRE CONJUNTURA ECONÔMICA - Às nove horas e trinta minutos os Conselheiros 21 

presentes, sob a Coordenação do Cons. Júlio Flávio Gameiro Miragaya discutiram o seguinte tema: 22 

Gargalos e condicionantes para o maior crescimento da Economia Brasileira. O texto base utilizado 23 

no debate gerou um artigo cuja publicação ocorrerá na próxima edição da Revista Economistas. 2. 24 

ABERTURA DA 641ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - Às onze horas e onze minutos do 25 

dia nove de junho de dois mil e doze, em Belém-PA, o Presidente do COFECON, Econ. Ermes 26 

Tadeu Zapelini iniciou os trabalhos da Seiscentésima Quadragésima Primeira Sessão Plenária 27 

Ordinária do Conselho Federal de Economia agradecendo a presença de todos. Sugeriu a alteração 28 

da pauta, adiantando o item 4.1, visto que os participantes da Comissão de Organização do 29 

Congresso Brasileiro e pertencentes ao CORECON-AM, estavam presentes com o objetivo de 30 

apresentarem sugestões a serem apreciadas e aprovadas pelo COFECON. Aprovada a alteração de 31 

pauta, o Senhor Presidente colocou em discussão o item: 4.1. XX Congresso Brasileiro de 32 

Economista (Processo nº 15.503/2012): O Presidente concedeu a palavra ao Econ. Erivaldo Lopes 33 

do Vale que passou a apresentar o Projeto do XX Congresso Brasileiro de Economia - CBE. 4.1.1. 34 

Definição do tema central: Após apresentação e discussão, por maioria foi aprovado o tema 35 

“Economia verde, desenvolvimento e mudanças econômicas globais”. 4.1.2. Comissão 36 

Organizadora: Restou determinado ainda que os Conselheiros Federais: Celina Martins Ramalho, 37 

Luiz Alberto de Souza Aranha Machado e Roberto Bocaccio Piscitelli farão parte da Comissão 38 

Organizadora do XX CBE, representando o COFECON. 2.1. Apresentação de Justificativas de 39 

Ausências e Votação: Cons. João Manoel Gonçalves Barbosa, por motivo de viagem ao exterior, 40 

substituído pelo Cons. Edson Peterli Guimarães; Cons. Eduardo José Monteiro da Costa, por 41 

motivo de licença, substituído pelo Cons. Paulo Roberto Lucho; Cons. José Luiz Amaral Machado, 42 

por motivo de viagem a serviço, substituído pelo Cons. Fernando da Silva Ramos Filho; Cons. 43 

Virgílio Pacheco de Araújo Neto, por motivo de licença, substituído pelo Cons. Nei Jorge Correia 44 

Cardim; Cons. Paulo Brasil Corrêa de Melo, por motivos profissionais, substituído pelo Cons. Júlio 45 

Flávio Gameiro Miragaya; Cons. Cesar Homero Fernandes Lopes, por motivo de viagem a serviço, 46 

substituído pelo Cons. Charles Schneider. 3. EXPEDIENTE: 3.1. Atas das Sessões Plenárias 47 

anteriores: leitura, emendas e aprovação das Atas da 639ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no 48 

dia 9 e 10 de fevereiro de 2012, e da 640ª Sessão Plenária Extraordinária, realizada no dia 11 de 49 

maio de 2012, ambas em Brasília/DF. Após indicação de ajustes, as atas foram colocadas em 50 
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votação e aprovadas por unanimidade. 3.2. Informes da Presidência: O presidente informou que: 51 

a) o concurso público do Sistema COFECON/CORECON está aberto para inscrições desde 3 de 52 

junho de 2012; b) Com relação ao convênio realizado com o Ministério do Trabalho e Emprego, 53 

cujo objeto é a disponibilização dos dados da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), dos 27 54 

conselhos, apenas 4 não assinaram o termo de compromisso, sendo eles Amapá, Roraima, Espírito 55 

Santo e Acre. O Cons. Wellington Leonardo da Silva considerou que os dados fornecidos pelo 56 

Ministério do Trabalho contêm alguns equívocos e sugeriu que após reunir sugestões pelo Sistema 57 

COFECON/CORECON, fosse dado ciência ao Ministério do Trabalho, visando o aprimoramento 58 

da RAIS. O Presidente entendeu oportuna a sugestão e vai aguardar a manifestação dos demais 59 

regionais para então proceder à comunicação ao Ministério do Trabalho; c) Por fim, informou que 60 

foi realizada reunião de despacho executivo com os Presidentes dos CORECONS da região norte. 61 

Compareceram todos os presidentes. Na oportunidade, foram revistas as reivindicações feitas na 62 

reunião ampliada do inicio do ano. No balanço, foi constatado que a grande maioria das solicitações 63 

haviam sido atendidas. O Presidente informou que pedido de recursos financeiros para a compra de 64 

sede própria dos CORECONS, esta em estudo por comissão designada sob a presidência do Cons. 65 

Antonio Eduardo Poleti; d) O Presidente agradeceu aos conselheiros que representaram o 66 

COFECON em eventos: Cons. José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho representou o COFECON na 67 

solenidade de posse do novo Conselho Federal de Nutricionista; o Cons. Luiz Alberto de Souza 68 

Aranha Machado fez palestra na abertura do V Encontro Estadual dos Estudantes de Economia em 69 

Goiânia, nos dias 16 e 17 de maio, e proferiu palestra para os economistas do Estado de Rondônia 70 

no dia 01 de junho com o tema “Dilemas do Planejamento da Carreira do Economista”; o Cons. 71 

Roberto Bocaccio Piscitelli representou o COFECON na cerimônia de lançamento do Observatório 72 

Brasileiro da Economia Criativa. O Cons. Antonio Melki Júnior solicitou informação sobre a 73 

assinatura do termo de conduta do Conselho Regional de Roraima. O Presidente informou que o 74 

termo de Ajuste de Conduta entre o CORECON-RO e o COFECON, foi assinado pelas partes. Foi 75 

dado prazo de 15 dias para elegerem o novo presidente e em menos de uma semana já havia sido 76 

realizada a eleição, ficando a presidência com o Econ. Marcio Sales de Souza. O conjunto de 77 

procedimentos a serem cumpridos por aquele CORECON, tem prazo até novembro do corrente ano 78 

para a adequação. Por solicitação, a Coordenadora de Apoio ao Sistema Aline Tales informou que 79 

esteve na Secretaria de Patrimônio da União - SPU, juntamente com o Cons. Júlio Miragaya, para 80 

retomarem o processo sobre a questão da sede própria do COFECON. Foi apresentada extensa 81 

relação dos terrenos de propriedade da União, mas deverá ser feito um trabalho de pesquisa sobre a 82 

disponibilidade de algum espaço passível de doação. A direção daquele órgão esclareceu que o 83 

trabalho de pesquisa poderá demorar, haja vista uma defasagem muito grande de funcionários. A 84 

SPU informou que é mais fácil a doação de um terreno não construído do que algum já edificado e 85 

se comprometeram a atender o COFECON dentro do possível. 3.3. Informes dos Coordenadores 86 

de Comissões Temáticas e dos Conselheiros Federais: Comissão de Normas, Legislação e 87 

Fiscalização: Cons. Paulo Dantas da Costa (coordenador). O Cons. relatou como está o andamento 88 

do PLS 658, uma vez que o projeto que se encontrava com a Senadora Lídice da Mata foi 89 

devolvido, pois a mesma sofreu pressões para deixar a relatoria, estando hoje no âmbito da 90 

Comissão de Assuntos Econômicos. Informou ainda que se na Comissão de Assuntos Econômicos a 91 

situação não era boa, na Comissão de Assuntos Sociais é muito pior, pois essa comissão tem uma 92 

predominância de representantes de estados que presumidamente estão comprometidos com outros 93 

projetos. Comissão de Comunicação e Eventos: Cons. Wilson Benício Siqueira (coordenador). O 94 

Cons. relatou que foi realizada reunião no COFECON com os assessores de comunicação do 95 

Sistema, com 9 Conselhos presentes, e lamentavelmente São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia não 96 

estavam presentes. Vários projetos de comunicação para interação entre o Federal e os Regionais 97 

foram colocados, inclusive da replicação das notícias importantes junto aos outros membros do 98 

Sistema. Colocou que pretende realizar outra reunião até setembro para definir um projeto de cunho 99 

nacional. Quanto à revista Economistas, até julho será lançada com os temas já discutidos 100 
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anteriormente. A Comissão estuda a tiragem de 40 mil exemplares para distribuir a cada 101 

economista. Estamos avaliando o custo da postagem, pois há fortes indícios de que seja inviável 102 

dado o seu alto custo. No caso do projeto do novo site, a empresa contratada, Área Comunicação, 103 

está cobrando um preço muito elevado, busca-se propostas alternativas com outras empresas. Por 104 

fim, falou que o livro com a história dos 60 anos da profissão será apresentado no SINCE, em 105 

setembro. Comissão de Análise e Política Econômica e Desenvolvimento Regional: Cons. Júlio 106 

Flávio Gameiro Miragaya (coordenador). O Cons. falou que foi realizado um levantamento 107 

intitulado “guia de fontes”, para municiar o assessor de imprensa, que tem conseguido espaço para 108 

publicação de estudos realizados pelos conselheiros federais. Solicitou que todos que tenham 109 

artigos ou estudos, encaminhem para o assessor, pois o mesmo está conseguindo divulgá-lo junto 110 

aos jornais de relevante circulação. Comissão de Planejamento Estratégico: Cons. Paulo Roberto 111 

Lucho (membro). O Cons. informou que foram realizadas as ações que estavam estabelecidas do 112 

Projeto de Planejamento Estratégico, porém alerta que tem grandes programas pendentes, como o 113 

Programa de Eficiência em Gestão e o Projeto de Implantação do novo ERP com Sistema de 114 

Informações Gerenciais, que visam à articulação do Sistema como um todo. Comissão de Licitação: 115 

Cons. José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho (presidente). O Cons. informou que foi realizada uma 116 

licitação para a produção das carteiras profissionais, e com a abertura do envelope verificou-se que 117 

só havia proposta de uma empresa, aquela que já prestava serviço para o COFECON, porém com 118 

valor elevado em comparação com o atualmente pago. Tendo em vista vícios no processo, optou-se 119 

por nova licitação. Outra questão apresentada pelo Cons. foi o corte da internet, alertou que a 120 

empresa OI, prestadora do serviço foi notificada e caso seja necessário o contrato será rescindido, 121 

então, será necessário abrir novo processo licitatório, que pretende discutir na próxima plenária. 122 

Comissão de Educação: Cons. Celina Martins Ramalho (membro). A Conselheira relatou que o 123 

material de divulgação do XVIII PBE já foi editado. Solicitou que os Conselheiros Federais 124 

levassem a divulgação aos Regionais, visando ampliar o leque de divulgação do evento. Comissão 125 

de Modernização e Qualidade de Gestão: Cons. Jin Whan Oh (coordenador). Explicou que é 126 

fundamentada a preocupação com o atraso dos pilotos de implantação em MG e RS do novo 127 

módulo SISCAF, pois somente agora houve a conclusão do relatório de homologação. Foi 128 

necessária a intermediação do Analista de Sistemas do COFECON, Lucas Roberto de Azevedo 129 

Ferreira, onde restou concluído que o projeto piloto teve a implantação bem cumprida para as 130 

atividades básicas de funcionalidades do módulo, mas que o aplicativo e a empresa desenvolvedora 131 

não tinham o perfil para produzir as evoluções idealizadas para atender a demanda futura quanto 132 

aos avanços tecnológicos, principalmente nos anseios de consolidação e flexibilidade de produção 133 

de informações gerenciais. Informou ainda que fizeram uma visita ao ICI - Instituto Curitiba de 134 

Informática, que desenvolve sistemas para o governo municipal de Curitiba e pode fornecer agora 135 

para o público em geral. Salientou que são especialistas em entidades públicas, adequados às 136 

necessidades do COFECON, porém não constituem uma solução de curto prazo. Um ofício está 137 

sendo preparado para encaminhar àquela instituição para que possa ser aprofundado o projeto de 138 

eventual desenvolvimento de um sistema customizado de ERP para o COFECON. Durante esse 139 

período surgiu uma solução complementar de se avançar na implantação de um sistema de 140 

informações gerenciais com base num novo aplicativo da Microsoft (SharePoint) que poderia 141 

extrair dados de outros sistemas legados, inclusive dos atuais módulos da Implanta, podendo 142 

representar um atalho independente do caminho crítico de remodelação do ERP. O COFECON 143 

verificará junto ao CORECON de Santa Catarina a possibilidade de solicitar a colaboração para um 144 

teste com os dados existentes e a possibilidade de analisá-los com a nova ferramenta e avaliar a 145 

viabilidade de sua utilização. O Cons. Roberto Bocaccio Piscitelli elogiou a contratação do 146 

Assessor de Imprensa, Marcio Ferreira Vieira, visto que o COFECON começou a aparecer na mídia 147 

desde então. O Cons. Luiz Alberto de Souza Aranha Machado explicou que o COFECON está 148 

negociando com o Professor Sandroni para que seja fornecido um jogo geral para o Sistema, o 149 

COFECON adquire o jogo e disponibiliza para todos os CORECONS. Com os custos do jogo 150 
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financiados pelo COFECON não seriam, não seriam disponibilizados recursos financeiros aos 151 

CORECONS para o mesmo objetivo. 4. ORDEM DO DIA: 4.2. Atualização do Plano de Cargos 152 

e Salários dos funcionários do COFECON (Processo nº 15.330/2012) - Conselheiro Relator Jin 153 
Whan Oh: Processo retirado de pauta para reavaliação. 4.3. Acordo Coletivo de Trabalho dos 154 

funcionários do COFECON (Processo nº 15.366/2012) - Conselheiro Relator Kanitar Aymoré 155 
Saboia Cordeiro: Processo retirado de pauta para reavaliação. 4.4. Auxílio aos Conselhos 156 

Regionais de Economia na área contábil (Processo nº 15.452/2012) - Definição da abrangência 157 

do auxílio que poderá ser prestado pelo COFECON - Conselheiro Relator Paulo Dantas da 158 
Costa: O Cons. salientou que o voto foi preparado por ele e pelo Cons. Júlio Alfredo Rosa 159 

Paschoal. Após a leitura do relatório que “... sugere pelo encaminhamento ao Plenário do órgão 160 

federal para que decida sobre a regularização das pendências já apontadas relativas à contabilização, 161 

elaboração de balanços, balancetes, prestações de contas e peças orçamentárias dos CORECONs do 162 

Acre, Amapá e Roraima, correndo por conta do COFECON as despesas decorrentes da iniciativa, 163 

sujeitas ao necessário processo licitatório destinado à terceirização dos serviços, a serem 164 

supervisionados pelo COFECON. Encerrados os trabalhos em cada Regional, fica o mesmo 165 

obrigado a realizar o ressarcimento ao COFECON do quanto gasto, no prazo de doze meses, 166 

definido em TAC - Termo de Ajuste de Conduta”, o mesmo foi colocado em votação e a proposta 167 

aprovada por maioria. O Cons. Antonio Melki Junior estava ausente na hora da votação. 5. PAUTA 168 

COMPLEMENTAR: 5.1. Correspondências: 5.1.1. Correspondência Recebidas e Expedidas - 169 
encaminha com antecedência para quaisquer informações adicionais: Não houve destaques. 6. 170 

APRECIAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS: 6.1. Comissão de 171 

Normas, Legislação e Fiscalização. Cons. Relator Odisnei Antonio Bega: Recurso: 172 

Cancelamento de Registro (Negado provimento). Processo nº: 15.467/2012 (CORECON-RJ), 173 

Interessado: Denise dos Santos Ferreira. Processo nº: 15.371/2012 (CORECON-RS), Interessado: 174 

Alexandre Trindade Figueiredo. Colocados em votação, foram aprovados em conformidade com o 175 

voto do relator. O Cons. Wellington Leonardo da Silva se abstém em votar no processo referente ao 176 

CORECON-RJ, vez que se julga impedido por fazer parte das atividades administrativas daquele 177 

Regional. 6.2. Comissão de Educação - Auxílio Financeiro (concedido): Conselheiro Relator 178 

Luiz Alberto de Souza Aranha Machado. Processo nº: 15.460/2012, Interessado: CORECON-PR, 179 

Motivo: 22º Prêmio Paraná de Economia, Valor: R$ 3.000,00; Processo nº: 15.477/2012, 180 

Interessado: CORECON-RN, Motivo: XII Prêmio RN de Economia, Valor: R$ 3.000,00; Processo 181 

nº: 15.470/2012, Interessado: CORECON-GO, Motivo: V Encontro Estadual de Estudantes de 182 

Economia, Valor: R$ 3.000,00; Processo nº: 15.459/2012, Interessado: CORECON-PR, Motivo: I 183 

EPECO - Encontro Paranaense de Economistas e Estudantes de Economia, Valor: R$ 3.000,00; 184 

Processo nº: 15.457/2012, Interessado: CORECON-MA, Motivo: VIII Prêmio Mochel de 185 

Monografia, Valor: R$ 3.000,00. Em votação os processos foram aprovados conforme voto do 186 

relator, objeto da Deliberação nº 4.761/2012. 6.3. Comissão de Tomada de Contas: Conselheiro 187 

Relator Odisnei Antonio Bega. 6.3.1. Balancete do 1º Trimestre de 2012 dos CORECONs 188 

(homologado): Processo nº 15.456/12 (CORECON-PA); Processo nº 15.480/12 (CORECON-RN); 189 

Processo nº 15.472/12 (CORECON-RJ); Processo nº 15.478/12 (CORECON-MG); Processo nº 190 

15.481/12 (CORECON-PB); Processo nº 15.485/12 (CORECON-RS; Processo nº 15.488/12 191 

(CORECON-PR); Processo nº 15.489/12 (CORECON-ES); Processo nº 15.497/12 (CORECON-192 

SC). 6.3.2. Prestação de Contas de 2011 do CORECON (homologado): Processo nº 15.445/12 193 

(CORECON–SP). 6.3.3. Verificação de Controles Internos do CORECON (homologado): Processo 194 

nº 15.464/12 (CORECON-RO). 6.3.4. Balancete do 3º Trimestre de 2011 dos seguintes 195 

CORECONs: Processo nº 15.269/11 (CORECON-RO); Processo nº 15.298/11 (CORECON-AM). 196 

Em votação os pareceres foram aprovados conforme os votos do relator, objeto da Deliberação nº 197 

4760/2012. A Cons. Fabíola Andréa Leite de Paula informou sobre visita ao CORECON-RO, em 198 

decorrência da CTC. Destacou que aquele CORECON está bem estruturado, foi apresentada toda 199 

documentação, o conselho organizado, a plenária foi ver o resultado da avaliação, as dificuldades 200 



CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA 

serão resolvidas com o concurso, devido a falta de fiscal, solicitando que o fiscal de outro conselho 201 

fosse lá passar sua experiência. As pendências com relação à contabilidade são poucas. A 202 

inadimplência se deva à falta de fiscalização. Em relação à divida ativa, a Presidente está marcando 203 

audiências com os juízes para expor a situação dos processos, para que não sejam arquivados, 204 

conforme acontece em outras regiões do país. A proposta orçamentária está de acordo. O Conselho 205 

pertence à região norte e faz um excelente trabalho com as condições que possui. 4. 206 

ENCERRAMENTO: E nada mais havendo a tratar, o Presidente do COFECON, Econ. Ermes 207 

Tadeu Zapelini encerrou os trabalhos às dezenove horas e trinta minutos, dos quais eu, Ana Claudia 208 

Ramos Pinto, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo 209 

Presidente da Sessão. Belém-PA, 9 de junho de dois mil e doze. 210 

 211 

 212 

 213 

 214 

ECON. ERMES TADEU ZAPELINI  ANA CLAUDIA RAMOS PINTO 215 
Presidente do COFECON   Secretária ad hoc 216 


