
 

ATA DA 658ª SESSÃO PLENÁRIA 1 

ORDINÁRIADO CONSELHO FEDERAL DE 2 

ECONOMIA, REALIZADA NOS DIAS 1º E 2 3 

DE AGOSTO DE 2014, EM BRASÍLIA-DF. 4 
 5 

 6 

 7 

 8 

PARTICIPANTES: Economistas Paulo Dantas da Costa, Presidente, e os Conselheiros Federais: 9 

Antonio Eduardo Poleti, Celina Martins Ramalho, Eduardo José Monteiro da Costa, Erivaldo Lopes 10 

do Vale, Fábio José Ferreira da Silva, Fabíola Andréa Leite de Paula, Francisco Assunção e Silva, 11 

João Manoel Gonçalves Barbosa, Júlio Alfredo Rosa Paschoal, Júlio Flávio Gameiro Miragaya, 12 

Luiz Alberto de Souza Aranha Machado, Odisnei Antonio Bega, Paulo Dantas da Costa, Róridan 13 

Penido Duarte, Sebastião Demuner, Wellington Leonardo da Silva, Nei Jorge Correia Cardim, e 14 

Valery Maineri König. Participaram, ainda, a Coordenadora de Apoio ao Sistema Aline Tales 15 

Ferreira Sette, o Coordenador de Gestão João Carlos de Aguiar Nascimento, o Procurador Chefe 16 

Marcus Vilmon Teixeira dos Santos, o Contador Antonio Tolentino, as advogadas Susana Souza 17 

Oliveira e Marília Andrade Rosa, o Assistente Administrativo, Daniel Nunes de Oliveira, a Auxiliar 18 

Administrativa Jane Lopes da Silva e a Secretária da Sessão Ana Claudia Ramos Pinto. Estava 19 

presente, também, o Econ. Carlos Roberto de Castro, na qualidade de interventor do Corecon-MT. 20 

1. DEBATE SOBRE CONJUNTURA ECONÔMICA: 1.1. Tema: Um chamado internacional de 21 

estudantes pelo pluralismo na economia. Economistas convidados: Professor Rubens Rogério 22 

Sawaya e Professor Roberto Ellery. Coordenação Conselheira Celina Martins Ramalho. 2. 23 

ABERTURA DA 658ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - Às nove horas do dia 1º de agosto 24 

de 2014, em Brasília-DF, o Presidente do Cofecon, Econ. Paulo Dantas da Costa, iniciou os 25 

trabalhos da Sexcentésima Quinquagésima Oitava Sessão Plenária Ordinária do Conselho Federal 26 

de Economia agradecendo a presença de todos. 2.1. Apresentação de Justificativas de Ausências 27 

e Votação: Conselheiro José Luiz Amaral Machado, por motivo profissional, substituído pelo 28 

Conselheiro Nei Jorge Correia Cardim. Conselheiro Nelson Pamplona da Rosa, por 29 

impossibilidade, substituído pela Conselheira Valery Maineri König. Em votação as justificativas 30 

foram aprovadas. 3. EXPEDIENTE: 3.1. Ata da Sessão Plenária anterior: Leitura, emendas e 31 

aprovação da Ata da 657ª Sessão Plenária Ordinária, realizada nos dias 30 e 31 de maio de 2014, 32 

em Brasília-DF. Após os ajustes sugeridos a ata foi aprovada. 3.2. Informes da Presidência: - 33 

Contratação de Superintendente: O Presidente comunicou a contratação do Superintendente José 34 

Carlos Godoy, que não se fez presente na Plenária por motivos de saúde. - Apoio Institucional 35 

(Participação em Eventos) Presidente Paulo Dantas da Costa: - Participação na reunião com o 36 

diretor Presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Jorge Gomes 37 

Rosa Filho, juntamente com os Presidentes dos Corecons da Região Sul e o Conselheiro Odisnei 38 

Antonio Bega, em 3.6.2014, na cidade de Curitiba-PR; - Participação na reunião com o Diretor de 39 

Relacionamento Institucional e Cidadania do Banco Central, Luiz Edson Feltrim, em 4.6.2014, em 40 

Brasília-DF; - Participação na entrevista para Globo News, Programa Alexandre Garcia, sobre a 41 

Economia na Copa, no dia 18.6.2014, em Brasília-DF. O Vice-Presidente Wellington Leonardo da 42 

Silva relatou que no período em que ocupou interinamente a Presidência foi aprovada a campanha 43 

do Dia do Economista de 2014, tendo sido o projeto desenvolvido no âmbito da Comissão de 44 

Comunicação e Eventos; devolveu ao Coordenador de Gestão a proposta de edital para licitação de 45 

um Sistema de Cadastros, em função de haverem sido efetuadas alterações na versão por ele 46 

encaminhada que implicariam no comprometimento da autonomia administrativa dos regionais; 47 

finalizou o processo de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho com a Comissão de dirigentes 48 

sindicais, representante dos empregados da Autarquia, destacando haver mantido as cláusulas 49 

sociais e alterado a forma de pagamento do auxílio alimentação e vale transporte, até então pagos 50 
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em pecúnia, os quais passarão a ser feitos por meio dos cartões utilizados nas relações de trabalho 51 

de natureza celetista; reuniu-se em 3.7.2014 com o Presidente do INSS para tratar da participação 52 

dos economistas nos concursos públicos e de correções necessárias aos editais de concursos 53 

promovidos pelo Instituto. Conselheiros Federais: A Economista Maria Cristina de Araújo 54 

representou o Cofecon na solenidade de premiação do 5º Prêmio “Melhores Práticas da A3P 55 

(Programa Agenda Ambiental na Administração Pública)”, evento do Ministério do Meio 56 

Ambiente, nos dias 3 e 4.6.2014, no Teatro da Caixa Cultural, em Brasília-DF; O Econ. Roberto 57 

Bocaccio Piscitelli representou o Cofecon na 86ª Sessão Ordinária e Sessões de Julgamento do 58 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, no dia 4.6.2014, em Brasília-DF; Os 59 

Economistas Mário Sérgio Fernandez Sallorenzo e José Luiz Pagnussat participaram da Sessão 60 

Especial em comemoração ao centenário de nascimento dos economistas Rômulo Almeida e 61 

Ignácio Rangel, no dia 2.6.2014, no Plenário do Senado Federal, em Brasília-DF; O Conselheiro 62 

Nelson Pamplona da Rosa representou o Cofecon na 2ª reunião do Conselho de Economia da 63 

FIESC - Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, no dia 18.6.2014, em Florianópolis-64 

SC. A Conselheira Mônica Beraldo Fabrício da Silva representou o Cofecon na divulgação do 65 

Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal - Idecon-DF, no dia 3.7.2014, na Companhia 66 

de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), em Brasília-DF; O Conselheiro Júlio Flávio 67 

Gameiro Miragaya representou o Cofecon na 36ª Reunião Ordinária no Fórum dos Conselhos 68 

Federais de Profissões Regulamentadas, no dia 24.7.2014, na sede Cofeci, em Brasília-DF; O 69 

Conselheiro Eduardo José Monteiro da Costa representou o Cofecon no Seminário Custo 70 

Energético - O Cenário Nacional e os Impactos para o Setor Produtivo, organizado pela Associação 71 

Comercial do Pará (ACP), no dia 30.7.2014, em Belém-PA; A Conselheira Mônica Beraldo 72 

Fabrício da Silva representou o Cofecon na Solenidade de Posse da diretoria da Federação 73 

Brasileira das Associações de Peritos, Árbitros, Mediadores e Conciliadores - Febrapam, no 74 

auditório do Conselho Federal de Contabilidade, no dia 24.7.2014, em Brasília-DF. - Apoio do 75 

COFECON aos eventos em comemoração ao Dia do Economista: O Conselheiro Luiz Alberto 76 

de Souza Aranha Machado representará o Cofecon, como palestrante, na solenidade comemorativa 77 

ao Dia do Economista, organizado pelo Corecon-PE, em 13.8.2014, em Recife-PE, Palestra: 78 

Criatividade como ferramenta para obtenção de diferencial competitivo; O Conselheiro Luiz 79 

Alberto de Souza Aranha Machado representará o Cofecon como palestrante na Semana de 80 

Economia de MS, organizado pelo Corecon-MS, no dia 15.8.2014, em Campo Grande e de Ponta 81 

Porã-MS, nas Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Universidade Estadual de 82 

Ponta Porã (UEMS), respectivamente, Palestras: Novos Temas das Ciências Econômicas e 83 

Perspectiva da Economia Brasileira. O Conselheiro Júlio Miragaya representará o Cofecon como 84 

palestrante na “Semana de Economia” na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, 85 

organizado pelo Corecon-RN, no dia 11.8.2014, Palestra: Desenvolvimento Regional. A 86 

Conselheira Celina Martins Ramalho representará o Cofecon como palestrante no evento de 87 

Comemoração dos 50 anos de criação do Corecon-SC, em 22.8.2014. O Vice-Presidente Wellington 88 

Leonardo da Silva representará o Cofecon como debatedor na Mesa Redonda: “A Atuação 89 

Profissional do Economista e o Projeto de Lei 658/2011”, que acontecerá por ocasião da Semana do 90 

Economista promovida pelo Corecon-PA, no dia 13.8.2014, às 18h30, no Auditório da 91 

Universidade Federal do Pará, em Belém-PA. O Conselheiro Federal Eduardo José Monteiro da 92 

Costa também participará do evento representando o Cofecon. O Presidente do Cofecon, Paulo 93 

Dantas da Costa, ministrará palestra sobre o Projeto de Lei do Economista na Sessão Solene na 94 

Câmara Municipal de Santos, evento organizado pelo Corecon-SP, em 5.8.2014, em Santos-SP. - 95 

“Fórum de Debates “Eleições Presidenciais e os Rumos da Economia Brasileira”: O Cofecon 96 

participará como parceiro institucional no evento, junto com o Corecon-ES. O objetivo é divulgar a 97 

profissão do economista e incentivar a participação da sociedade no debate das propostas de 98 

Economia dos candidatos que disputam as Eleições Presidenciais de 2014, que deverá ocorrer 99 

provavelmente no dia 10.9.2014. O Corecon-DF realizará, em conjunto com o Sindicato dos 100 
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Bancários e a Federação dos Trabalhadores, debate entre os candidatos ao Governo do Distrito 101 

Federal, com apoio institucional do Cofecon. O Conselheiro Júlio Flávio Gameiro Miragaya sugeriu 102 

proposta semelhante fosse realizada com os presidenciáveis, ou seus representantes, repetindo o que 103 

se faz recorrentemente a cada quatro anos, sugerindo que a iniciativa fosse do Conselho Federal 104 

com o apoio do Conselho Regional. - O Presidente estará presente na abertura do Encontro dos 105 

Economistas da Região Sul - Enesul, em 7.8.2014, sendo que durante o dia haverá o Despachos 106 

Executivos da Região Sul onde estará presente. No dia seguinte fará palestra na Universidade 107 

Positivo às 19h. - Nova Sede Cofecon: O Presidente informou que o Conselheiro Nei Jorge Correia 108 

Cardim veio para esta Plenária para auxiliar a montagem do edital para contratação de empresa que 109 

realizará a reforma da nova sede. Pretende, também, constituir comissão para acompanhamento das 110 

obras na próxima Plenária. - Supersimples: O Presidente informou que o Plenário do Senado 111 

aprovou o Projeto de Lei que universaliza o acesso do setor de serviços ao Simples Nacional 112 

(Supersimples), regime de tributação simplificado para micro e pequenas empresas (PLC 60/2014). 113 

O projeto foi aprovado no Senado em 16.7.2014 sem qualquer alteração em relação ao texto 114 

aprovado na Câmara dos Deputados. A proposta vai à sanção presidencial. O texto aprovado no 115 

Senado manteve no § 5º-I do art. 18 diversas categorias profissionais, entre elas, (IX) economia, 116 

consultoria e auditoria, que serão tributados na forma do Anexo VI. Esse anexo possui alíquotas 117 

superiores àquelas verificadas nos Anexos III e V, o que, a princípio, sinaliza que poderá não haver 118 

redução de tributos para essas categorias. No Senado Federal, assim como na Câmara, foi 119 

apresentado pelos Relatores o compromisso do Poder Executivo para a criação de “grupo de 120 

trabalho no âmbito do Comitê Interministerial de Avaliação do Simples Nacional ... para rever, no 121 

prazo de 90 (noventa) dias, a lógica das tabelas e faixas de enquadramento, de forma a evitar os 122 

impactos da transição entre as mesmas ...”. Há de se ressaltar o disposto no § 3º do art. 4º, que reduz 123 

a zero vários custos das micro e pequenas empresas, entre eles as contribuições aos órgãos de 124 

fiscalização do exercício de profissões regulamentadas. - Campanha Dia do Economista 2014, 125 

Relator Conselheiro Júlio Flávio Gameiro Miragaya: O Conselheiro apresentou o objetivo da 126 

campanha que é focar no empregador privado, para que optem pela contratação de profissional 127 

economista em suas equipes, com objetivo de apoiar o crescimento e desenvolvimento de suas 128 

empresas, desmistificando que profissionais da área econômica tendem a trabalhar no setor público 129 

para empresas de pesquisas e dados, acarretando a contratação de profissionais de outras áreas para 130 

ocupar posições que poderiam ser preenchidas por economistas. Após apresentação das peças 131 

promocionais abriu-se debate sobre a campanha, foram sugeridos ajustes de conteúdo e o 132 

Conselheiro Eduardo José Monteiro da Costa questionou sobre a divulgação nas mídias sociais, 133 

quando foi esclarecido, pelo Relator, que a divulgação nesse meio já estava contemplada. - 134 

Informes sobre o andamento das reuniões/negociação com o Banco do Brasil (Contrato 135 
Cofecon x Banco do Brasil): O Presidente informou o andamento da negociação com o Banco para 136 

devolução do dinheiro retirado indevidamente da conta do Conselho, porém o Banco tem 137 

apresentado uma série de dificuldades para ressarcir o Conselho, buscando brechas no contrato e na 138 

legislação para tal. O Presidente solicitou que se incluísse na ordem do dia a questão do contrato 139 

junto ao Banco do Brasil para deliberação do assunto, em votação a solicitação foi aprovada. - O 140 

Conselheiro Wellington Leonardo da Silva informou sobre sua atuação na presidência do Cofecon: 141 

sentiu a necessidade da contratação de Superintendente para acompanhar a rotina do Conselho, 142 

evitando que ocorram problemas como o do Banco do Brasil; procedeu conversas na tentativa de 143 

realizar acordo coletivo de trabalho com o corpo funcional do Cofecon, porém acredita que nenhum 144 

outro benefício além dos que já existem devem ser concedidos uma vez que se discute na Justiça o 145 

regime de contratação dos funcionários, podendo haver eventual alteração da Consolidação das Leis 146 

do Trabalho para o Regime Jurídico Único; contratação emergencial de plano de saúde para os 147 

funcionários visto a impossibilidade de contratação do plano de saúde até o momento. 3.3. 148 

Informes dos Coordenadores de Comissões Temáticas e Conselheiros Federais: - Conselheiro 149 

Júlio Flavio Gameiro Miragaya, Coordenador da Comissão de Comunicação e Eventos, informou 150 
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sobre o andamento para contratação de Assessor de Comunicação; que a revista está em fase de 151 

produção e deverá ser lançada até o Since, momento em que o Conselheiro Erivaldo Lopes do Vale 152 

agradeceu a colaboração do jornalista do Cofecon, Manoel José Castanho, na divulgação da 153 

“Palestra sobre os 20 anos do Plano Real” proferida em Manaus, em conjunto com o Prefeito Arthur 154 

Virgilio Neto; e que foi indicado para economista destaque do ano. Em sequência o Conselheiro 155 

Eduardo José Monteiro da Costa informou que receberá no dia 11.8.2014, Comenda da Ordem do 156 

Mérito Judiciário. Seu nome foi escolhido por sua atuação destacada frente à Secretaria de Controle 157 

Interno do Poder Judiciário do Estado do Pará. O Conselheiro Róridan Penido Duarte questionou o 158 

Conselheiro Antonio Eduardo Poleti, Comissão de Planejamento Estratégico, Modernização e 159 

Qualidade de Gestão, sobre o andamento das eleições eletrônicas. O Conselheiro, por sua vez, 160 

informou que até o momento não tem condições de falar sobre o assunto pois a apuração de forma e 161 

valor sobre a realização de eleições eletrônicas ainda não foram finalizadas. O Conselheiro Róridan 162 

Penido Duarte ofereceu o Conselho Regional de Minas Gerais como piloto para teste das eleições 163 

eletrônicas. - O Presidente solicitou a inclusão de item na pauta referente à implementação do 164 

Siscafweb, aplicativo responsável pelo Cadastro Nacional dos Economistas, em votação a inclusão 165 

foi aprovada. 4. ORDEM DO DIA: 4.1. Decisões Ad Referendum do Plenário: 4.1.1. Resolução 166 

1.915, de 1 de julho de 2014: Prorroga o prazo para inscrições no XX Prêmio Brasil de Economia - 167 

PBE (Processo 16.423/2014), Relator: Presidente Paulo Dantas da Costa: O Presidente informou 168 

que foi necessária a prorrogação da inscrição pois a quantidade de trabalhos inscritos não estava 169 

suficiente. Em votação foi aprovada. 4.1.2. Resolução 1.916, de 16 de julho de 2014: Prorroga a 170 

intervenção no Conselho Regional de Economia da 14ª Região - MT (Processo 16.423/2014), 171 

Relator: Presidente Paulo Dantas da Costa: O Presidente atendeu ao pedido formulado pelo 172 

interventor, Economista Carlos Roberto de Castro, para dar continuidade nos trabalhos. A 173 

intervenção foi prorrogada por mais 90 dias. Em votação foi aprovada. 4.1.3. Deliberação 4.809, de 174 

27 de junho de 2014: Corrige os valores salariais do Plano de Cargos e Salários - PCS e 175 

gratificações dos cargos de livre provimento (Processo 15.330/2011), Relator: Presidente Paulo 176 

Dantas da Costa: O Presidente informou que procedeu ao reajuste salarial a partir de 1º de maio 177 

conforme data base da categoria, ficando a concessão de ganhos reais, se assim for decidido, para 178 

outra ocasião. Em votação foi aprovada. 4.2. Acompanhamento do PLS 658/2007 (Processo 179 

14.948/2011), Relator: Presidente Paulo Dantas da Costa: O Presidente informou que a audiência 180 

pública para tratar do conflito entre o Conselho Federal de Economia e o Conselho Federal de 181 

Administração ainda não foi marcada e que a proposta para composição das atividades entre 182 

economistas e administradores decidida na Plenária anterior foi encaminhada ao Conselho Federal 183 

de Administração (CFA) que até o momento não se manifestou. O Coordenador do Conselhão, José 184 

Augusto Viana Neto, está tentando marcar uma reunião entre os dois conselhos para discutir o 185 

assunto na esfera do Conselhão, porém ainda não foi possível conciliar agenda. O Conselheiro 186 

Eduardo José Monteiro da Costa sugeriu que se fizesse debate entre os presidenciáveis ou seus 187 

representantes da área econômica, a proposta foi submetida ao Plenário que a considerou 188 

interessante. O Presidente solicitou para aqueles conselheiros que possuíssem contato com políticos 189 

que tentassem viabilizar uma agenda. 4.3. XXIV Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia 190 

- Aprovação do programa do Simpósio (Processo 15.718/2012), Relator: Conselheiro Federal 191 

Júlio Alfredo Rosa Paschoal: O relator informou que o Corecon-GO se utilizou de pregão presencial 192 

para escolher a empresa organizadora do Since, em seguida apresentou a programação e as 193 

propostas encaminhadas pelos Corecons que em votação foram aprovadas. 4.4. Atualização do 194 

Capítulo XI do Manual de Procedimentos Administrativos do Sistema Cofecon/Corecons 195 
aprovado pela Resolução nº 1.851/2011 (Processo 16.584/2014), Relatoria: Erivaldo Lopes do 196 

Vale: O Presidente explicou que a alteração se daria no que tange a questão do cadastro de 197 

economistas, regulamentando a implementação da ferramenta Siscafweb. Esse sistema permite, 198 

dentre outras coisas, acesso a todos os economistas inscritos no Sistema e que os próprios 199 

economistas gerem seus boletos de pagamento. O Presidente solicitou que a matéria fosse apreciada 200 
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em regime de urgência. Em votação o regime de urgência foi aprovado. O Relator apresentou a 201 

proposta sugerindo sua aprovação total. Em discussão o Conselheiro Róridan Penido Duarte 202 

informou que hoje em dia os dados dos economistas são repassados parcialmente ao Conselho 203 

Federal em situações determinadas, e com a implementação do Siscafweb tanto o Conselho 204 

Regional quanto o Conselho Federal teriam a possibilidade de acessar a ficha cadastral dos 205 

economistas (nome, endereço e adimplência - mas não a situação financeira), salientando que 206 

apenas o Regional teria condições de inserir ou manipular os dados. O Conselheiro Nei Jorge 207 

Correia Cardim sugeriu que se aproveitasse a alteração do sistema para incluir no número de 208 

registro de cada economista os relativos à sua região, possibilitando a indicação do profissional 209 

apenas verificando o número da identidade profissional. O Conselheiro Róridan Penido Duarte 210 

advertiu que tal ação acarretaria alteração em como se dá o registro e não apenas na parte de 211 

cadastro. A ideia foi considerada excelente e será apreciada em momento adequado. Os 212 

Conselheiros João Manoel Gonçalves Barbosa e Wellington Leonardo da Silva discordaram que 213 

houvesse acesso aos dados cadastrais tais como endereço e telefone dos economistas, por parte do 214 

Conselho Federal, justificando sua posição em função de, no passado, estas informações fornecidas 215 

ao Cofecon terem sido utilizadas de forma indevida, gerando transtornos para os Conselhos 216 

Regionais que são os responsáveis legais pela guarda e manutenção do sigilo destes dados. A 217 

ocorrência deste fato poderia ter gerado, inclusive, o ajuizamento de ações judiciais contra os 218 

regionais patrocinadas por economistas que se julgassem prejudicados na medida em que não 219 

autorizaram a transferência de suas informações particulares a terceiros. O Presidente argumentou 220 

que os dados continuam sigilosos e que tais informações só seriam utilizadas no caso de específica 221 

necessidade. Em votação a proposta do Conselheiro Relator foi aprovada por 13 (treze) votos a 222 

favor e 2 (dois) votos contra, dos Conselheiros João Manoel Gonçalves Barbosa e Wellington 223 

Leonardo da Silva. Não votaram os Conselheiros Júlio Flávio Gameiro Miragaya e Sebastião 224 

Demuner. 4.5. Atualização do Título 2.5 da Consolidação da Legislação da Profissão de 225 

Economista: Valoração dos Honorários Profissionais - VHTE (Processo 16.585/2014), Relator: 226 

Conselheiro Federal Róridan Penido Duarte: O Relator explicou que em 2012 foi editada Resolução 227 

1.868/2012 que definia a hora de trabalho do economista no valor de R$ 250,00 (duzentos e 228 

cinquenta reais) e que no ano passado não houve reajuste. O mesmo propõe que a hora seja 229 

instituída no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e que todo ano no mês de agosto o VHTE seja 230 

reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O Conselheiro Eduardo 231 

José Monteiro da Costa salientou a importância do VHTE e solicitou que o Conselho desse amplo 232 

conhecimento da existência do índice e de seu reajuste. Em votação o valor e os reajustes anuais do 233 

VHTE foram aprovados. 4.6. Prêmio Personalidade Econômica do Ano 2014 (Processo 234 

16.586/2014), Relatora: Conselheira Federal Celina Martins Ramalho: A Relatora explicou que de 235 

acordo com a Resolução 1.892/2013, o prêmio deve ser concedido àqueles que “contribuíram para o 236 

desenvolvimento da ciência econômica e da profissão de economista nas vertentes teórica e 237 

aplicada, com destaque no cenário nacional e internacional, nas áreas do conhecimento científico, 238 

educacional, cultural e profissional”. Segundo o regulamento, nesta Sessão deverá haver a definição 239 

de 10 nomes de economistas, a ser submetida aos Corecons. Após votação foram indicados os 240 

economistas: Tânia Bacelar de Araújo, Antônio Alberto Valença, Alexandre Schwartsman, Gustavo 241 

Henrique de Barroso Franco, Luís Filgueiras, Marcelo Nery, Carlos Lessa, Gesner de Oliveira, 242 

Roberto Brás de Matos Macedo, e Eduardo Gianneti da Fonseca. 4.7. Prêmio Destaque 243 

Econômico do Ano 2014 (Processo 16.651/2014), Relatora: Conselheira Federal Celina Martins 244 

Ramalho: A Relatora informou os critérios para escolha do Prêmio, de acordo com o disposto na 245 

Resolução 1.892/2013 destacando que sua função é “nobilitar as entidades que contribuíram para o 246 

desempenho da ciência econômica, tanto no aspecto acadêmico quanto no aspecto aplicado” em 3 247 

(três) modalidades: Academia, Desempenho Técnico e Mídia. Nesta Plenária a previsão é a escolha 248 

de 3 nomes em cada modalidade para encaminhamento aos Corecons. Após votação foram 249 

escolhidos: Destaque Técnico: IPEA, IBGE, e DIEESE. Destaque Academia: Unicamp, FGV-SP, e 250 
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UFRJ - Instituto de Economia. Destaque Mídia: O Estado de São Paulo, Globo News - Bloomberg, 251 

e Carta Capital. 4.8. Consulta sobre a possibilidade de registro dos graduados no Curso de 252 

Ciência e Economia da Universidade Federal de Alfenas-MG do Corecon-MG (Processo 253 

16.587/2014), Relatora: Conselheira Federal Celina Martins Ramalho: Retirado de pauta. 4.9. 254 

Solicitação de diligências e providências com relação a atos administrativos e financeiros no 255 
Corecon-PA referentes ao exercício de 2006 (Processos 12.958/2007 e 13.099/2077), Relator: 256 

Vice-Presidente Wellington Leonardo da Silva: O Relator informou que se trata de denúncia acerca 257 

de suposta ilegalidade em processo de licitação realizado para contratação de consultoria jurídica da 258 

qual teria participado um determinado advogado, que na opinião do denunciante estaria impedido 259 

de participar por possuir débitos junto ao Conselho Regional e de denúncia de que uma presidente 260 

teria, por determinado período, participado da Comissão de Tomada de Contas do Regional, atitude 261 

proibida por vários dispositivos legais. A primeira questão foi resolvida por meio de encontro de 262 

contas e acordo entre o advogado e o Corecon. Acrescentou que 3 (três) Comissões de Tomadas de 263 

Contas diferentes analisaram e aprovaram o processo licitatório por julga-lo correto. Em relação ao 264 

segundo caso, informou que ele se verificou por breve espaço de tempo e não acarretou nenhum 265 

prejuízo ao Regional, na medida em que as prestações de contas da supramencionada presidente 266 

foram analisadas e aprovadas pela Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional, da qual 267 

ela já não mais participava. O Conselheiro Eduardo José Monteiro da Costa solicitou registro de que 268 

em nenhum momento cobrou, mencionou ou tentou induzir o Procurador Jurídico, Relator, 269 

Presidente e demais Conselheiros a votar ou direcionar a votação, mantendo distância para haver 270 

isenção no tratamento do assunto. O Conselheiro Róridan Penido Duarte salientou a importância na 271 

apuração adequada das denúncias, pois quando se analisa algo supostamente ilegal vale a 272 

objetividade do que consta dos fatos, por mais que se saiba que há outros fatores envolvidos, pois 273 

julga-se apenas o ilegal e não o imoral. Nas comissões de ética há a análise dos fatos ilícitos sob 274 

outra ótica, se nos autos, ao que parece, pelo que tem a denúncia, não há nada de ilegal, pode 275 

constar algo de imoral, antiético,observando a moralidade administrativa, que não se julga por 276 

critérios objetivos e sim subjetivos. Ao analisar apenas o aspecto objetivo pode se passar um 277 

atestado de licitude de tudo o que foi realizado. O Relator apresentou seu relatório detalhado, 278 

concluindo pela proposta de arquivamento de ambos os processos visto que as questões foram 279 

superadas ao longo do tempo e as denúncias apresentadas pela parte interessada não continham os 280 

indícios de materialidade de qualquer tipo de infração cometida pelos denunciados, nos termos do 281 

Parecer Jurídico do Cofecon nº 67/2014, integrante dos autos. Em votação o voto do relator foi 282 

aprovado com abstenção do Conselheiro Eduardo José Monteiro da Costa, Conselheira Fabíola 283 

Andréa de Leite de Paula e Nei Jorge Correia Cardim. 4.10. Requerimentos 284 

Administrativos/Recursos Humanos Cofecon (Processos 16.321/2014, 16.322/2014 e 285 

16.323/2014), O Relator Vice-Presidente Wellington Leonardo da Silva informou que o Plano de 286 

Saúde oferecido aos empregados do Cofecon não pode ser renovado, pois a empresa que prestava o 287 

serviço pediu R$ 90.000,00 (noventa mil reais) mensais para manter o mesmo nível de qualidade, 288 

quando antes ele custava R$30.000,00 (trinta mil reais). O impacto do reajuste deve-se a inclusão de 289 

agregados com idades mais avançadas, com base em declarações de cartórios de que seriam 290 

dependentes dos titulares. Emergencialmente, contratou plano de qualidade inferior, mas com custo 291 

compatível com a capacidade financeira do Conselho Federal. Ato continuo informou que os três 292 

processos em análise são recursos apresentados por três empregados, pleiteando a manutenção de 293 

seus agregados no plano às expensas do Cofecon, agregou que três outros empregados impetraram 294 

ações judiciais com o mesmo intento. Após intervenções de vários conselheiros no sentido de que a 295 

manutenção destes parâmetros constitui injustiça para alguns, e tem custo proibitivo para a 296 

Autarquia, propôs a retirada de pauta dos processos que retornarão em uma próxima Plenária 297 

acompanhados de proposta de alteração nas regras de ingresso e financiamento para titulares e 298 

agregados. 4.11. Análise de Progressão Funcional/Recursos Humanos Cofecon (Processo 299 

16.594/2014), Relator: Vice-Presidente Wellington Leonardo da Silva: O Relator informou que 300 
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trata-se de processo instaurado para correção de erro cometido no passado, quando uma empregada 301 

foi promovida verticalmente para função que exigia nível médio, tendo ela feito concurso para nível 302 

fundamental. O Relator propôs a criação de um cargo em extinção no qual será enquadrada a 303 

empregada, que nele desempenhará as funções nele previstas, dentre as quais não se encontrarão as 304 

vedadas em função de seus problemas de saúde atestados por seu médico. Submetida a votação a 305 

proposta do Relator foi aprovada. - Contrato Cofecon x Banco do Brasil: O Presidente informou 306 

da possível necessidade de entrar com ação judicial para recebimento dos descontos indevidos na 307 

conta corrente do Conselho pelo Banco do Brasil, solicitando que o Plenário se manifeste em 308 

relação ao problema. O Plenário se manifestou no sentido de que o Presidente tome as atitudes 309 

cabíveis para reaver o valor descontado indevidamente da conta corrente do Cofecon. Em votação, 310 

o Presidente foi autorizado a desenvolver as ações necessárias para que o Banco do Brasil restitua o 311 

valor descontado indevidamente, envolvendo denúncias às ouvidorias do Banco do Brasil e do 312 

Banco Central do Brasil. - Implementação do Siscafweb: O Presidente solicitou autorização para 313 

que o Conselho Federal conceda um computador com versão compatível para implementação do 314 

programa Siscafweb para aqueles conselhos regionais que têm até 500 ECVs. O Conselheiro 315 

Róridan Penido Duarte acrescentou que tal doação se realizasse de forma onerosa, ou seja, com o 316 

comprometimento do Regional que tal máquina seja utilizada apenas para utilização do Siscafweb, 317 

salientando que na data da doação o Corecon precisa estar adimplente com as prestações de contas. 318 

Em votação foi autorizada a doação ad referendum de computadores para implementação do 319 

Siscafweb nos termos do voto do Relator. 5. PAUTA COMPLEMENTAR: 5.1. 320 

Correspondências: 5.1.1. Correspondências recebidas e expedidas: não houve destaque. 6. 321 

APRECIAÇÃO DE PROCESSOSADMINISTRATIVOS: 6.1. Comissão de Fiscalização e 322 

Registro Profissional. 6.1. Comissão de Fiscalização e Registro Profissional, Relator: 323 

Conselheiro Odisnei Antonio Bega: Indefere recurso: exercício ilegal da profissão - Processo: 324 

16.095/2013 (Corecon-SP), Interessada: Brickell S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. 325 

Recurso: Homologa cancelamento de registro e Indefere remissão de débito: Processo: 16.153/2013 326 

(Corecon-RJ), Interessado: José Jorge David; Processo: 16.159/2013 (Corecon-RJ), Interessada: 327 

Neuza Pacheco Brasil. Indefere recurso: remissão de débito: Processo: 16.158/2013 (Corecon-RJ), 328 

Interessado: Jorge Azevedo Garcia. Em votação os processos foram homologados de acordo com o 329 

voto do Relator, registrando abstenção do Conselheiro Wellington Leonardo da Silva nos processos 330 

provenientes do Corecon-RJ. 6.2. Comissão de Educação, Relatora Conselheira Celina Martins 331 

Ramalho: Concede auxílio financeiro com ressalva: Processo: 16.475/2014 (Corecon-PA), Objeto: 332 

Prêmio Professor Armando Corrêa Pinto 2014, Valor: R$ 3.413,84; Concede auxílio financeiro: 333 

Processo: 16.495/2014 (Corecon-RN), Objeto: XIV Prêmio RN de Economia, Valor solicitado: R$ 334 

3.216,00; Processo: 16.513/2014 (Corecon-PR), Objeto: 19º Enesul, Valor solicitado: 5.000,00; 335 

Processo: 16.521/2014 (Corecon-ES), Objeto: XIX Prêmio ES de Economia, Valor solicitado: 336 

3.000,00; Processo: 16.589/2014 (Corecon-RO), Objeto: III Prêmio de Economia, Valor solicitado: 337 

3.000,00. Em votação os auxílios foram aprovados de acordo com o voto do Relator. 6.3. Comissão 338 

de Planejamento Estratégico, Modernização e Qualidade de Gestão, Relator Antonio Eduardo 339 

Poleti: Concede auxílio financeiro: Processo: 16.392/2014 (Corecon-SE), Objeto: Modernização 340 

tecnológica, Valor solicitado: R$ 4.339,50; Processo: 16.393/2014 (Corecon-PI), Objeto: 341 

Modernização tecnológica, Valor solicitado: R$ 4.291,65; Processo: 16.515/2014 (Corecon-RO), 342 

Objeto: Modernização tecnológica, Valor solicitado: R$ 3.099,00; Processo: 16.534/2014 (Corecon-343 

RN), Objeto: Modernização tecnológica, Valor solicitado: R$ 4.926,00. Em votação os auxílios 344 

foram aprovados de acordo com o voto do Relator, com abstenção do Conselheiro Júlio Flávio 345 

Gameiro Miragaya em todos os processos, bem como solicitou que seja discutido na próxima 346 

plenária critérios para concessão de auxílio de modernização tecnológica. 6.4. Comissão de 347 

Tomada de Contas, Relator João Manoel Gonçalves Barbosa: Balancete do 3º Trimestre de 2013: 348 

Processo 16.250 (Corecon-ES); Processo 16.463 (Corecon-CE). Proposta Orçamentária Exercício 349 

de 2014: Processo 16.453 (Corecon-AM). Prestação Contas do Exercício de 2013 dos seguintes 350 
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Conselhos Regionais de Economia: Processo 16.410 (Corecon-MG); Processo 16.435 (Corecon-351 

DF); Processo 16.439 (Corecon-ES); Processo 16.452 (Corecon-AP); Processo 16.474 (Corecon-352 

GO); Processo 16.504 (Corecon-PE); Processo 16.516 (Corecon-CE). Balancete do 1º Trimestre do 353 

Exercício de 2014: Processo 16.484 (Corecon-SC); Processo 16.485 (Corecon-AP); Processo 354 

16.489 (Corecon-RN); Processo 16.492 (Corecon-BA); Processo 16.497 (Corecon-PI); Processo 355 

16.499 (Corecon-MG); Processo 16.508 (Corecon-PR); Processo 16.514 (Corecon-RO); Processo 356 

16.518 (Corecon-RS); Processo 16.522 (Corecon-ES); Processo 16.523 (Corecon-RJ); Processo 357 

16.528 (Corecon-DF); Processo 16.571 (Corecon-MA); Processo 16.572 (Corecon-SP); Processo 358 

16.645 (Corecon-CE); Processo 16.652 (Corecon-PE). Prestação de Contas de Auxilio Financeiro: 359 

Processo 16.193 (Corecon-DF), Valor R$ 3.000,00 Evento: XX Prêmio Corecon-DF de Economia 360 

2013; Processo 16.110 (Corecon-ES), Valor R$ 2.000,00 Evento: IV Encontro de Economia do 361 

Espírito Santo. Verificação de controles internos - 2014:Processo 16.653 (Corecon-PE). Em votação 362 

as prestações de contas foram homologadas de acordo com o voto do Relator, registrando a 363 

abstenção do Conselheiro Wellington Leonardo da Silva nos processos provenientes do Corecon-364 

RJ. 7. OUTROS ASSUNTOS: Conselheiro Júlio Alfredo Rosa Paschoal informou do sucesso da 365 

recuperação de crédito no Corecon-GO e do interesse do regional continuar renegociando os 366 

débitos, incluindo-se a forma de pagamento à vista com desconto. O Conselheiro Júlio Flávio 367 

Gameiro Miragaya relembrou a realização do Eneoeste organizado pelo Corecon-GO, e acredita 368 

que o Since terá igual sucesso. Convidou a todos para participar do XIX Encontro Nacional das 369 

Instituições de Planejamento e Pesquisa Estatísticas que a Codeplan irá promover de 13 a 370 

15.8.2014, convidando a todos. 8. ENCERRAMENTO: E nada mais havendo a tratar, o Presidente 371 

do Cofecon, Econ. Paulo Dantas da Costa, agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os 372 

trabalhos às treze horas e trinta minutos, dos quais eu, Ana Claudia Ramos Pinto, lavrei a presente 373 

Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente da Sessão. Brasília-DF, 374 

dois de agosto de dois mil e quatorze. 375 
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