
Síntese das Decisões do Plenário do COFECON no exercício de 2017

676ª Sessão Plenária Ampliada
Ordinária do Conselho Federal de

Economia
Data: 03 e 04/02/2017 

Cidade: BRASÍLIA-DF.

1. Leitura, emendas e aprovação da Ata da 675ª Sessão Plenária, realizada
no dia 03 de dezembro, em Brasília-DF.
2. Discussão e aprovação da nota técnica objeto do debate de conjuntura
econômica.
3. Aprovação das competências e composições das comissões permanentes
(Tomadas de Contas e Licitação) e temáticas e grupos de trabalho.
4. Aprovação do calendário de eventos do COFECON.
5. Aprovação do Regulamento da VII Gincana Nacional de Economia.
6. Aprovação do Regulamento da XXIII Prêmio Brasil de Economia.
7. Aprovação da proposta de organização do XXII Congresso Brasileiro de
Economia  -  CBE,  especificamente  no  que  tange  à  programação  e
cronograma apresentados pelo Conselho Regional de Minas Gerais.
8.  Aprovação  da  Resolução  sobre  tratamento  dispensado  às  Sociedades
Uniprofissionais.
9.  Indeferimento,  fundamentado na  Resolução nº  1.851/2011,  de Recurso
Administrativo  interposto  pelo  Sindicato  dos  Economistas  do  Estado  do
Paraná  contra  o  indeferimento  do  pedido  de  informações  sobre  os
economistas  registrados  no  Corecon-PR  para  fins  de  recolhimento  de
contribuição sindical
10. Aprovação de alteração de dispositivos do Normativo de Procedimentos
para Registro de Profissionais junto aos Conselhos Regionais de Economia.
11.  Revista  Economistas:  proposta  de  captação  de  recursos  visando
ampliação da  tiragem.  Após discussão,  os  conselheiros  não aprovaram o
gasto para a confecção da revista, mas aprovaram a representação comercial
e sugeriram inserir  publicidade também na página do Cofecon, bem como
produzir a revista digital.
12.  Criação  de  Grupo  de  Trabalho  responsável  pelas  articulações  com o
Conselho Federal de Administração.
13. Aprovação da instituição do VI Programa de Recuperação de Créditos no
âmbito dos Conselhos Regionais
14. Análise dos processos administrativos.

677ª Sessão Plenária Ordinária
Ampliada do Conselho Federal

de Economia
Data: 24 e 25/03/2017
Cidade: Brasília-DF.

1. Aprovação da Ata da  676ª Sessão Plenária, realizada nos dias 3 e 4 de
fevereiro de 2017, em Brasília-DF
2. Aprovação do “Desafio Quero ser Economista”
3.  Aprovação da proposta de organização e realização do XXVI  Simpósio
Nacional dos Conselhos de Economia
4. Aprovação da composição do Conselho Editorial 2017
5. Análise dos processos administrativos e contábeis (retificação).
6. Discussão e aprovação da nota técnica objeto do debate de conjuntura
econômica
7. Plano de redução de despesas do Cofecon, as propostas foram aprovadas,
com ressalva para os itens Acordo Coletivo de Trabalho e Demissões, que
deverão ser discutidos oportunamente.  
8. Aprovação da proposta de alteração do layout e da metodologia de custeio
das carteiras profissionais dos economistas
9.  Aprovada a redução no valor das diárias, fixando-as no montante de R$
650,00.
10.  Entendimentos  sobre  os  Projetos  de Lei  nº  439/2015 e  658/2007,  As
propostas de conciliação foram aprovadas, com exceção do item orçamento.
11.  Aprovação  da  proposta  de  criação  de  resolução  que  os  Conselhos
Regionais,  obrigatoriamente,  remeterão ao Cofecon, até o dia 20 de cada
mês, o demonstrativo de repasse, ou o recibo de depósito referente à cota-
parte do COFECON

678ª Sessão Plenária Ampliada 1.  Aprovação  da  Ata  da  677ª  Sessão  Plenária  Ordinária  Ampliada  do
Cofecon, realizada nos dias 24 e 25 de março de 2017, em Brasília-DF
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Ordinária Do Conselho Federal
De Economia

Data: 19 e 20/05/2017
Cidade: Brasília-DF.

2. Aprovação da Deliberação nº 4.875, de 10 de fevereiro de 2017, que altera
o valor da função gratificada – Administração de Pessoal.
3. Discussão e aprovação da nota técnica objeto do debate de conjuntura
econômica.
4. Aprovação de aplicação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para as
ações da Campanha pela Redução da Desigualdade Social no Brasil até o
final do exercício de 2017
5. Aprovação de criação de novo site e migração de domínio.
6. Aprovação da instituição do Portal de Transparência para o conjunto do 
Sistema Cofecon/Corecons.
7.  Aprovação  da  Economista  Maria  da  Conceição  Tavares  como  a
homenageada do Congresso Brasileiro de Economia 2017
8. Aprovação da criação do Concurso de Resenhas do Cofecon/Ange
9. Aprovação de concessão do apoio às campanhas nacionais em defesa da
Previdência Social e auditoria da dívida pública
10. Aprovação de alteração do Procedimento Eleitoral 

11.  Aprovação de alteração do Calendário eleitoral do Conselho Federal e
dos Conselhos Regionais de Economia para o exercício de 2017
12. Discussão e aprovação da proposta de Acordo Coletivo de Trabalho dos
Funcionários do Cofecon
13. Aprovação de alteração de dispositivos do Normativo de Procedimentos
para Registro de Profissionais junto aos Conselhos Regionais de Economia
Resoluções nº 1971/2017 e 1972/2017. 

679ª Sessão Plenária Ampliada
Ordinária do Conselho Federal

De Economia
Data: 14 e 15/07/2017
Cidade: Brasília-DF.

1. Aprovação da Ata da 678ª Sessão Plenária, realizada nos dias 19 e 20 de
maio de 2017, em Brasília-DF.
2. Discussão e aprovação da nota técnica objeto de conjuntura econômica
3. Aprovada a nota elaborada tendo como anexo um estudo sobre o tema
elaborado  pela  Fundação  Amazônia  de  Amparo  a  Estudos  e  Pesquisas
(FAPESPA)
4. Aprovação da Deliberação   que corrige os valores das Tabelas Salariais do  
Plano  de  Cargos  e  Salários  –  PCS  e  Gratificações  dos  cargos  de  livre
provimento
5. Aprovação da Resolução nº 1.975, de 27 de junho de 2017, que prorroga o
prazo de inscrições para o XXII Prêmio Brasil de Economia – XII PBE
6. Aprovação da regulamentação do acesso a informações, em conformidade
com a Lei n° 12.527/2011 e com o Decreto n° 7.724/2012
7. Reprovação das propostas do Corecon-SE quanto a mudanças Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART)
8.  Discussão  e  aprovação  da  implementação  do  VII  Programa  De
Recuperação de Créditos no Sistema Cofecon/Corecons
9.  Aprovado  o  parcelamento  de  cota-parte  devida  ao  Cofecon  no  valor
nominal, sem juros e multa.
10. Aprovação de proposta de alteração do calendário de sessões plenárias
do Cofecon
11. Apreciação dos Processos Administrativos e Contábeis
12. Acordo Coletivo de Trabalho dos funcionários do Cofecon
13.Aprovada a  alteração no Normativo  de Pessoal:  Cargos  e  Funções de
Livre Provimento do Conselho Federal de Economia
14.  Decide  realizar  licitação  com  coparticipação  e  contribuição  dos
funcionários no plano de saúde. Enquanto não há licitação, fica estipulado o
reajuste na tabela de reembolso
15. Aprovada a criação e designação de grupo de trabalho responsável pela
análise  da  possibilidade  de  absorção  de  cursos  com  forte  conteúdo  de
Economia
16. Aprovados a remissão e o reembolso das despesas de incorporação do
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Corecon-AP ao Corecon-PA. 
17. Aprovado projeto “Escola de Educação Continuada” 

18. Aprovação da campanha Dia do Economista 2017 por meio das mídias
sociais
19. XXV SINCE 2018 – Aprovação do tema e identidade visual do evento

680ª Sessão Plenária Ampliada
Ordinária do Conselho Federal

De Economia
Data: 09/09/2017

Cidade: Belo Horizonte-MG.

1. Aprovação da  Deliberação nº 4.885, de 08 de agosto de 2017: Concede
auxílio financeiro à Associação Nacional de Cursos de Graduação dos Cursos
em Ciências Econômicas para a realização do XXXII Congresso da ANGE
2. Aprovação da Deliberação nº 4.886, de 25 de agosto de 2017: Homologa
resultados do XXIII Prêmio Brasil de Economia 2017
3. Aprovação da Deliberação nº 4.887, de 30 de agosto de 2017: Homologa
os resultados do Concurso de Resenhas do Conselho Federal de Economia –
Cofecon e da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Ciências
Econômicas – ANGE
4. Homologa resultados do XXIII Prêmio Brasil de Economia   2017  
5. Homologa os  resultados do Concurso de Resenhas do Conselho Federal
de Economia – Cofecon e da Associação Nacional dos Cursos de Graduação
em Ciências Econômicas – ANGE
6. Aprova fixação dos valores das anuidades, emolumentos e multas   para o  
exercício de 2018
7. Aprovação da proposta de  Revisão do regramento eleitoral  do Sistema
Cofecon/Corecons 
8. Aprovada a remessa de notificação do Corecon-SP para que este faça a
adesão ao processo eletrônico
9.  Aprovação  da  Proposta  de  inclusão  de  dispositivos  no  Manual  de
Arrecadação: possibilidade de negociação de débitos ajuizados
10. Aprovação da Proposta de alteração do modelo de   Regimento Interno dos  
Corecons
11. Aprovada a proposta para o Plano de saúde dos Funcionários do Cofecon
contribuição de 20% no plano de saúde por dependente contra 3(três) votos
10% de contribuição
12. Aprovação  de Assinatura de Acordo de Cooperação Institucional entre o
Cofecon e a Frente Nacional de Prefeitos
13. Apreciação do Processo Administrativos e Contábeis

 681ª Sessão Plenária Ordinária
do Conselho Federal De

Economia
Data: 30/11, 1º e 2/12/17

Cidade: Brasília-DF.

1. Aprovação da Ata da 679ª Sessão Plenária Ordinária do Cofecon   e da Ata  
da 680  ª Sessão Plenária Ampliada Ordinária do Cofecon  
2.  Aprovação  da  Deliberação  nº  4.890,  de  18  de  setembro  de  2017:
Homologa os resultados do Desafio “Quero ser Economista” 
3. Análise dos Dossiês Eleitorais dos Conselhos Regionais de Economia - 
Deliberação nº 4.891, de 20 de novembro de 2017, ad referendum do 
Plenário
4. Aprovação de indicações para Prêmio Destaque Econômico do Ano 2017 
5. Aprovação de indicações para Prêmio Personalidade Econômica do Ano
2017 
6. Aprovação de convênio com o Banco do Brasil para concessão de crédito
consignado para os funcionários do Cofecon 
7.  Aprovação  de  modernização  dos  módulos  utilizados  no  Sistemas  de
informática utilizados pelo Cofecon e Corecons
8. Recusa de reabertura da discussão sobre alteração da metodologia de
custeio da nova carteira profissional com chip, instituída pela      
9. Homologação do resultado da Assembleia de Delegados Eleitores
10. Apreciação do Processos Administrativos e Contábeis
11.Eleição para presidente e vice-presidente do cofecon para o exercício de
2018 
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