
 

ATA DA 703ª SESSÃO PLENÁRIA 1 

ORDINÁRIA DO CONSELHO 2 

FEDERAL DE ECONOMIA, 3 

REALIZADA NOS DIAS 18 A 20 DE 4 

MARÇO DE 2021, VIA APLICATIVO 5 

ZOOM. 6 

 7 

PARTICIPANTES: Os Economistas Antonio Corrêa de Lacerda – Presidente; Denise 8 

Kassama Franco do Amaral – Vice-Presidente; Conselheiros Federais: Antônio de Pádua 9 

Ubirajara e Silva, Carlos Alberto Safatle, Clovis Benoni Meurer, Eduardo Rodrigues da Silva, 10 

Fernando de Aquino Fonseca Neto, João Manoel Gonçalves Barbosa, Lauro Chaves Neto, 11 

Maria Auxiliadora Sobral Feitosa, Maria de Fátima Miranda, Maurílio Procópio Gomes, 12 

Mônica Beraldo Fabrício da Silva, Paulo Dantas da Costa, Paulo Roberto Polli Lobo, Waldir 13 

Pereira Gomes e Wellington Leonardo da Silva. Conselheiros Suplentes convocados pelo 14 

rodízio: Aldenir Gomes de Paiva e Cícero Ivo Moura Bezerra Jr. Presentes, ainda, a equipe de 15 

apoio do Cofecon: Aline Tales Ferreira, Superintendente em exercício; Ana Claudia Ramos 16 

Pinto, Coordenadora; Fábio Ronan Miranda Alves, Procurador-Geral; Jane Lopes da Silva, 17 

Keliane Souza de Jesus, Paulo Roberto Samuel Alves Júnior, Raphael Pacheco Filho e Renata 18 

Reis Almeida, assessores; e Danyel Willian Santos Teófilo, Assistente Técnico de Informática. 19 

(áudio, tarde, 18.03.2021 - 00:00:33 – 01:41:45 https://youtu.be/2H19rzJ9ui4) Debate de 20 

Conjuntura Econômica. O Presidente do Cofecon, Econ. Antonio Corrêa de 21 

Lacerda abriu o debate, deu as boas-vindas para aqueles que acompanham a live 22 

e aqueles que assistirão posteriormente e abordou a escolha do tema: Cortes de 23 

gastos resolvem nossos problemas fiscais? Na sequência o Conselheiro Federal 24 

Fernando de Aquino Fonseca Neto – Coordenador da Comissão de Política 25 

Econômica do Cofecon, realizou a leitura dos currículos dos debatedores, sendo 26 

eles: Debatedor 1: Marcos de Barros Lisboa - atual diretor presidente do Insper 27 

e colunista da Folha de S. Paulo, e a Debatedora 2: Simone Deos - Professora 28 

do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e 29 

editora adjunta da Review of Political Economy. A live foi transmitida pelo 30 

canal do Cofecon no youtube: https://youtu.be/2H19rzJ9ui4. (áudio, manhã e tarde, 31 

19.03.2021 - 00:00:10  – 00:02:36) 1. Abertura da Sessão Plenária. O Presidente 32 

do Cofecon, Econ. Antonio Corrêa de Lacerda, abriu os trabalhos da reunião, 33 

iniciando com o item 1.1. Justificativas de ausência e votação. O Conselheiro 34 

Federal Heric Santos Hossoé passou mal, momentos antes do início da reunião 35 

e foi substituído pelo Conselheiro Suplente Aldemir Gomes de Paiva, que 36 

assumiu a efetividade. O que foi aprovado por unanimidade. (áudio, manhã, 37 

20.03.2021 - 00:00:08 – 00:03:03). 2. Expediente. 2.1. Ata da sessão plenária anterior: 38 

leitura, emendas e aprovação da ata da 702ª Sessão Plenária Ordinária Ampliada, 39 

realizada virtualmente nos dias 21 a 23 de janeiro de 2021. A conselheira federal 40 

Mônica Beraldo Fabrício da Silva solicitou correção na ata e após ajuste a ata foi 41 

aprovada por unanimidade. (áudio, manhã, 19.03.2021 - 00:03:19 – 03:45:48)2.2. Informes 42 



 

da presidência; O Presidente do Cofecon, Econ. Antonio Corrêa de Lacerda, 43 

apresentou os seguintes informes ao plenário: a) Funcionamento do Cofecon: Por meio 44 

da Portaria nº 6, de 1º de março de 2021, foi instituído do teletrabalho a todos os 45 

funcionários do Cofecon até o dia 22/03/2021, acompanhando o Decreto Distrital nº 46 

41.841, de 26 de fevereiro de 2021. A medida justifica-se pelos últimos boletins 47 

epidemiológicos divulgados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que 48 

confirmam recentes altas na média móvel de infecção pela Covid-19 e o aumento do 49 

número de óbitos, além da escassez no número de leitos de UTI/CTI disponíveis. A 50 

considerar o quadro atual, o prazo poderá ser ampliado. b) Alterações no corpo 51 

funcional da Autarquia: Informou a contratação da assessora Renata Reis Almeida que 52 

passa a ser responsável pelo Setor de Comunicação do Cofecon. Ainda sobre o corpo 53 

funcional, foi aberto processo seletivo para contratação de estagiários de economia, 54 

tecnologia da informação e jornalismo. c) Regime de pessoal no âmbito dos 55 

conselheiros profissionais: Sobre essa ação cabe apenas a informação de que transitou 56 

em julgado a decisão proferida pelo STF no âmbito da Ação Direta de 57 

Constitucionalidade (ADC) nº 36, a qual declarou constitucional o regime de 58 

contratação via CLT. d) Plano de saúde envolvendo empregados: No final de 2020, a 59 

Procuradoria Jurídica do Cofecon entrou com Recurso Extraordinário no STF, na 60 

tentativa de reverter a decisão proferida pelo TST, que deu ganho de causa aos 61 

substituídos do sindicato e determinou a inclusão de seus genitores no plano de saúde, 62 

independentemente de qualquer comprovação. A presidência do TST, ao realizar 63 

análise de admissibilidade do recurso, entendeu pela ausência de repercussão geral, 64 

razão pela qual negou a subida do apelo ao STF. A Procuradoria do Cofecon já 65 

apresentou recurso com vistas a sanar omissões da decisão (ainda pendente de 66 

apreciação) e já está avaliando a pertinência e o cabimento de interposição de novo e 67 

último recurso, na tentativa de fazer subir o processo ao STF. Após a interposição de 68 

diversos recursos, entramos num momento em que o Cofecon eventualmente pode vir 69 

a ser penalizado com multa em razão da interposição de sucessivos recursos, casos esses 70 

venham a ser considerados protelatórios). e) Eleições eletrônicas no Sistema 71 

Cofecon/Corecon: Comunicou que a decisão judicial proferida na ação movida pelo 72 

Corecon/SP em face do Cofecon transitou em julgado em favor do Cofecon. f) 73 

Nomeação de candidato aprovado no último concurso do Corecon-AP: A ação foi 74 

movida contra o Cofecon e foi proferida decisão contrária do Federal no sentido de 75 

nomear o candidato no Corecon-PA. A Procuradoria Jurídica há bastante tempo 76 

recorreu da decisão e o processo encontra-se pendente de julgamento. O ponto 77 

interessante aqui não possui relação direta com o processo em si, mas é importante 78 

trazer ao conhecimento desse plenário:  o Presidente do Corecon-RO entrou em contato 79 

com a Procuradoria Jurídica do Cofecon para saber se poderia oferecer uma vaga de 80 

fiscal, naquele regional, para o candidato que moveu a ação judicial. Do ponto de vista 81 

da defesa judicial do Cofecon, a Procuradoria Jurídica destacou que tal medida 82 

enfraquece a tese de defesa, razão pela qual não recomenda que tal proposta parta do 83 



 

Cofecon. Por outro lado, ressaltou que há a possibilidade de o Corecon-RO requerer 84 

habilitação nos autos e o próprio Corecon oferecer a vaga ao candidato sem qualquer 85 

relação ou obrigação por parte Cofecon. O Corecon-RO avaliará a questão internamente 86 

e posteriormente comunicará a decisão ao Cofecon. 2.3. Representação institucional 87 

e participação em eventos; O Presidente do Cofecon, Econ. Antonio Corrêa de 88 

Lacerda, apresentou as suas participações em eventos, debates, entrevistas e palestras, 89 

sendo eles:- 05/02: Debate com o economista Paulo Gala, na TV Senado, no qual 90 

discutiram sobre a verdadeira situação econômica do Brasil, como recuperar a 91 

economia do País, e o que esperar para 2021; - 17/02: Debatedor no lançamento do 92 

Centro de Estudos de Economia do Instituto para Reforma das Relações entre Estado e 93 

Empresa – IREE -, sobre o ‘Balanço e Perspectivas da economia brasileira.”, 94 

transmitido pelo youtube no canal IREETV; - 18/03: Apresentador do debate de 95 

conjuntura do Cofecon sobre “Cortes de gastos resolvem nossos problemas fiscais”, 96 

mediado pelo conselheiro federal Fernando de Aquino Fonseca Neto, debatedores 97 

Simone Deos e Marcos de Barros Lisboa, transmitido pelo canal youtube do Cofecon. 98 

A seguir foi relacionado as participações de colaboradores em eventos: - 02/02: A 99 

Superintendente, Aline Tales Ferreira, participou da Reunião Ordinária do Fórum dos 100 

Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas (Conselhão), presencialmente na 101 

sede do CFA, em Brasília-DF; - 04, 11, 18 e 25/02: O Econ. Jorge Cury Neto ministrou 102 

oficina sobre Introdução à Economia da Oralidade – Módulo 2, evento organizado pelo 103 

Cofecon e transmitido pelo canal youtube do Cofecon; - 09/02: O conselheiro federal 104 

Lauro Chaves Neto e a vice-presidente do Corecon-CE, econ. Silvana Parente, 105 

participaram de live sobre as primeiras medidas adotadas pelo presidente dos Estados 106 

Unidos, Joe Biden, no início do mandato, e os impactos para o Brasil e para o Ceará, 107 

transmitida pelo Instagram do Cofecon; - 23/02: O Procurador-Chefe, Fábio Ronan 108 

Miranda Alves, participou da Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais de 109 

Profissões Regulamentadas (Conselhão); presencialmente na sede do CFA, em 110 

Brasília-DF;-  03/03: A economista Maria Cristina de Araújo representou o Cofecon na 111 

Reunião extraordinária sobre a PEC 3/2021 (PEC da Imunidade) e sobre a Ficha Limpa 112 

Comitê Nacional do Movimento de Combate a Corrupção Eleitoral (MCCE), via 113 

ambiente virtual Zoom; - 08/03: A vice-presidente do Cofecon, Denise Kassama Franco 114 

do Amaral, participou da Live “O papel da mulher na economia solidária em tempos de 115 

pandemia”, do Mulheres Economistas de São Paulo e Amigos – MESA-, em 116 

Comemoração ao Dia Internacional da Mulher, transmitido pelo Youtube, no canal 117 

Mulheres Economistas de São Paulo e Amigos – MESA-; - 10/03: A vice-presidente 118 

do Cofecon, Denise Kassama Franco do Amaral, participou do Lançamento do livro 119 

“Cidades Inteligentes: uma abordagem humana e sustentável”, promovido pelo Centro 120 

de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara Legislativa, via ambiente virtual; - 12/03: 121 

A vice-presidente do Cofecon, Denise Kassama Franco do Amaral, participou, 122 

juntamente com a conselheira federal Teresinha de Jesus Ferreira da Silva e com a 123 

professora pesquisadora da UFPI, Kellen Carvalho, de live sobre Economia Feminista: 124 



 

Por uma maior inclusão da mulher no contexto econômico”, transmitido pelo canal 125 

youtube do Corecon-PI. Matérias e Entrevistas – Presidente do Cofecon, Econ. 126 

Antonio Corrêa de Lacerda, apresentou suas participações com artigos e entrevista 127 

abaixo relacionados: -27/01: Artigo “Governo Biden e o programa econômico Buy 128 

American”, publicado pelo Jornal Estadão; - 01/02: Entrevista à Folha de São Paulo 129 

sobre a Competitividade da Indústria Farmacêutica; - 03/02: Entrevista à Carta Capital 130 

sobre a recuperação econômica do Brasil; - 11/02: A jornalista Miriam Leitão destacou 131 

estudo realizado pelo presidente do Cofecon em sua coluna no jornal “O Globo”, 132 

referente aos subsídios federais para empresas de refrigerantes; -02/03: Entrevista ao 133 

Estadão sobre a PEC Emergencial; - 04/03: Entrevista à Carta Capital sobre a queda do 134 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro; - 09/03: Artigo “Por que retomar o auxílio 135 

emergencial é tão necessário em 2021?”, publicado no Estadão; - 14/03: Entrevista à 136 

CBN madrugada sobre o auxílio emergencial para empresas e sobre a retomada do 137 

auxílio emergencial para a população mais vulnerável. 2.4. Correspondências 138 

relevantes; O presidente do Cofecon, Econ. Antonio Corrêa de Lacerda, 139 

informou que a relação de correspondências foi enviada via mensagem 140 

eletrônica aos conselheiros federais e consta na pasta virtual da plenária da 141 

vice-presidente do Cofecon, Econ. Denise Kassama Franco do Amaral relatou 142 

suas participações em eventos em decorrência do Dia Internacional da Mulher. 143 

A conselheira federal Mônica Beraldo Fabrício da Silva colocou-se à disposição 144 

de representar o Cofecon em reuniões do Conselhão. Entretanto, o presidente 145 

do Cofecon, Econ. Antonio Corrêa de Lacerda, esclareceu que a pauta da última 146 

reunião realizada era extremamente técnica, sendo assim, foi necessária a 147 

participação da superintendente do Cofecon, Aline Tales Ferreira. Porém, em 148 

próxima oportunidade, não sendo a pauta técnica, contará com o apoio da 149 

conselheira na reunião. 3. Relatório de Gestão 2020. 3.1. Apresentação e 150 

aprovação do Relatório de Gestão 2020; O presidente do Cofecon, Econ. Antonio 151 

Corrêa de Lacerda, comunicou que o relatório foi enviado por mensagem eletrônico aos 152 

conselheiros federais e consta na pasta virtual da plenária. Na oportunidade, os 153 

conselheiros federais Clovis Benoni Meurer e Wellington Leonardo da Silva 154 

solicitaram inclusão de providencias do Cofecon referentes à LGPD – Lei Geral de 155 

Proteção de Dados - no referido relatório. 4. Programa de Trabalho das 156 

Comissões Permanentes, Temáticas e Grupos de Trabalho do Cofecon (10h) 157 

4.1. Apresentação do Programa de Trabalho das Comissões Permanentes, 158 

Temáticas e Grupos de Trabalho do Cofecon para o exercício de 2021 (Processo 159 

nº 19.555/2021); O presidente do Cofecon, Econ. Antonio Corrêa de Lacerda, solicitou 160 

aos coordenadores que apresentassem os programas de trabalhos de suas comissões e 161 

grupos de trabalhos. Comissão de Tomada de Contas. A presidente da comissão, Econ. 162 

Maria Auxiliadora Sobral Feitosa, mencionou que comissão tem como objetivo realizar 163 

o controle interno dos Conselhos Regionais e Cofecon, e para isso, apresentou plano de 164 

auditoria nos Conselhos Regional de Economia AM, MA e RR, com custo estimado de 165 



 

R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais). Comissão de Licitação. O 166 

presidente da comissão, Econ. Eduardo Rodrigues da Silva, informou estar 167 

acompanhando a migração do sistema cadastral, fiscal e financeiro. Além disso, a 168 

comissão está preparando o pregão eletrônico para empresa de eleição eletrônica. Por 169 

fim, informou sobre a licitação em curso para aquisição de material de apoio para o 170 

Cofecon. Comissão de Comunicação. O Econ. Waldir Pereira Gomes falou sobre os 171 

desafios da comissão, em especial, a homenagem dos 70 (setenta) anos da profissão e 172 

a intenção de elaborar um selo comemorativo aos 70 anos. A comissão tem, entre outros 173 

objetivos, a aproximação com Conselhos Regionais de Economia e a adequação de 174 

linguagem para atingir o público de estudantes de economia e afins. Falou sobre o 175 

desafio para a realização do XXIV Congresso Brasileiro de Economia, relatando as 176 

dificuldades do Regional responsável por sediar o evento, em termos de pessoal. O 177 

presidente do Cofecon, Econ. Antonio Corrêa de Lacerda, sugeriu a realização de 178 

reunião extraordinária com os presidentes dos Conselhos Regionais para apresentação 179 

do plano de trabalho de cada comissão e grupo de trabalho. A proposta do presidente 180 

foi aprovada por unanimidade, para a realização na primeira quinzena de abril. 181 

Comissão de Política Econômica. O coordenador Fernando de Aquino Fonseca Neto 182 

explanou sobre a preparação de debates para as reuniões plenárias com temas e 183 

palestrantes qualificados, bem como informou sobre a elaboração das notas de 184 

conjuntura econômica para apreciação e aprovação em plenária. Por fim, informou 185 

sobre análise e encaminhamento de demandas do Cofecon. Comissão de 186 

Relacionamento Institucional e Assuntos Legislativos. O coordenador Antonio Corrêa 187 

de Lacerda ressaltou que o principal tema da comissão é voltado para a PEC 108/2019 188 

e para a sua inviabilidade. A comissão realiza monitoramento do Projeto de Lei que 189 

prevê redução ou isenção de anuidades, assunto articulado com o conselhão. Trata -se 190 

de prioridade para o exercício de 2021. Comissão de Educação. A coordenadora Denise 191 

Kassama Franco do Amaral apresentou os projetos da comissão sendo eles: Desafio 192 

Quero Ser Economista, Concurso de Resenha, Prêmio Brasil de Economia, Gincana 193 

Nacional de Economia e Escola de Educação Continuada. Comissão de Planejamento 194 

Estratégico, Modernização e Qualidade da Gestão. O coordenador Clovis Benoni 195 

Meurer informou sobre o trabalho de implantação da certificação digital para todos os 196 

economistas cuidando da LGPD, a empresa cederá 70 (setenta) unidades de certificação 197 

digital para o presidente, a vice, os conselheiros e para a equipe interna do Cofecon. A 198 

certificação digital permite a assinatura eletrônica de documentos. Comissão de Normas 199 

e Legislação. O coordenador Paulo Dantas da Costa informou que a comissão tem como 200 

um dos objetivos a modernização dos normativos e da legislação, como por exemplo: 201 

a certificação digital dos economistas será apreciada pela Comissão de Normas para 202 

averiguação da legalidade e implementação da forma jurídica no projeto. Comissão de 203 

Desenvolvimento Regional. O coordenador Lauro Chaves Neto falou sobre a 204 

elaboração de ciclo de debates e notas técnicas. Uma nota trimestral e um debate 205 

mensal. As sugestões de temas são: Assimetrias do Mercado de Trabalho e o 206 



 

Desenvolvimento Regional; O Microcrédito e o Desenvolvimento Regional e o Pacto 207 

Federativo e os Desequilíbrios Regionais. Comissão de Previdência Complementar ao 208 

Economista. O coordenador Fernando de Aquino Fonseca Neto informou sobre o 209 

projeto que está em estudo no Cofecon sobre previdência complementar para os 210 

economistas, bem como sobre a negociação de taxas bancárias mais vantajosas para os 211 

Conselhos Regionais de Economia. Comissão Perícia Econômico-Financeira, 212 

Mediação e Arbitragem. A coordenadora Maria de Fátima Miranda informou que a 213 

comissão tem como objetivo no seu plano de trabalho a certificação digital para peritos. 214 

Comunicou ainda sobre o planejamento de lives sobre perícia econômico-financeira, 215 

mediação e arbitragem, bem como a realização de cursos sobre perícia econômico-216 

financeira. Comissão de Reforma Tributária. O coordenador Paulo Dantas da Costa 217 

defende a ideia da tributação das altas rendas e falou sobre a preocupação com o 218 

tratamento dado aos rendistas brasileiros. Comissão Mulher Economista. A 219 

coordenadora Mônica Beraldo Fabrício da Silva apresentou 7 (sete) propostas de ação 220 

da comissão, sendo elas: 1) regulamento do Prêmio Mulher Economista e Mulher 221 

Transformadora; 2) realização de novo questionário e publicação no site; 3) criação de 222 

mecanismo para a realização do censo; 4) resgate das tratativas com instituições para 223 

pesquisa do perfil da mulher economistas no Brasil; 5) participação de campanhas 224 

nacionais e internacionais de combate à violência e pelo bem estar da mulher; 6) 225 

estreitamento das relações e consolidação de parcerias com entidades; 7) realização do 226 

Fórum da Mulher Economista. Comissão de Ações para Redução da Concentração 227 

de Renda e Desigualdade Social no Brasil. O coordenador Wellington Leonardo 228 

da Silva informou das importantes adesões de entidades no Fórum Nacional 229 

pela redução da desigualdade social, com a presença do DIAP. Comunicou 230 

sobre a nota do Fórum que trata dos depósitos compulsórios e que apresentou 231 

divergências. Mencionou ainda que a atuação do fórum é independente do 232 

Cofecon, o que teve a concordância do presidente do Cofecon, Econ. Antonio 233 

Corrêa de Lacerda. O coordenador sugeriu a produção de uma nota técnica pelo 234 

Cofecon com posicionamento sobre o tema. Comissão de Lei Geral de Proteção 235 

de Dados (Lei nº 13.709/2018). O coordenador Clovis Benoni Meurer 236 

comunicou sobre o treinamento de funcionários sobre o tema LGPD. A 237 

Comissão está realizando reuniões com os membros e com os Conselhos 238 

Regionais de Economia. Foram solicitadas informações dos Conselhos para 239 

diagnóstico do cenário atual e a partir do resultado, a Comissão irá apresentar 240 

o planejamento de ação da Comissão. Grupo de Trabalho Estudar a Situação 241 

Patrimonial dos Corecons. O coordenador Maurílio Procópio Gomes informou 242 

que com o advento da PEC108/2019 achou-se por bem não chamar atenção do 243 

governo com a solicitação de cessão de imóveis para atividades dos conselhos 244 

regionais, uma vez que os conselhos de fiscalização não são bem-vistos pelo 245 

executivo. Entretanto, neste ano, serão retomadas as atividades com pesquisa 246 

nos regionais sobre levantamento do processo de cessão de imóvel daqueles 247 



 

conselhos regionais que ainda não possuem sede própria. Grupo de Trabalho 248 

Estatísticas Econômicas. O coordenador Heric Santos Hossoé não estava 249 

presente. Porém, o presidente do Cofecon informou sobre a contratação da nova 250 

estagiária para cuidar dos assuntos de estatísticas econômicas. Grupo de 251 

Trabalho Responsabilidade Social e Economia Solidária. A coordenadora 252 

Denise Kassama Franco do Amaral apresentou as propostas do grupo para 2021, 253 

sendo elas: - Como elaborar projetos sociais; - Controle Financeiro de entidades 254 

sociais; - O que é Economia Solidária e como iniciar um Empreendimento de 255 

Economia Solidária. Grupo de Trabalho Corecon Jovem / Acadêmico. O 256 

coordenador Eduardo Rodrigues da Silva informou a intenção do grupo de 257 

elaborar um normativo sobre a criação do Corecon Jovem Acadêmico. Grupo 258 

de Trabalho Economista Empreendedor. A coordenadora Maria de Fátima 259 

Miranda comunicou que o grupo se reuniu para produzir o plano de trabalho 260 

2021, que decidiu, por meio dos cursos EAD, apresentar mecanismos eficientes 261 

de gestão, pelos quais, os gerentes possam lidar com os desafios cotidianos de 262 

seu trabalho, especialmente pós pandemia; fornecer, aos gerentes, ferramentas 263 

para o desenvolvimento de suas competências e habilidades, através do 264 

diagnóstico empresarial. O foco do trabalho será a pequena e a microempresa. 265 

As parcerias serão fundamentais para a concretização dessas atividades. Grupo 266 

de Trabalho Articulações com o INEP. O coordenador Antônio de Pádua 267 

Ubirajara e Silva informou que, devido a mudança da diretoria no INEP, o 268 

grupo terá que reiniciar o contato e traçar um plano de estratégia com a nova 269 

diretoria, com vistas a construir critérios para a formação e treinamento de 270 

avaliadores do Ministério da Educação - MEC - para os cursos de graduação 271 

em Economia, Finanças e Relações Internacionais e acompanhamento dos 272 

editais do INEP para novos avaliadores. Grupo de Trabalho Migração Sistemas 273 

de Informática, O coordenador Eduardo Rodrigues da Silva informou que os 274 

próximos conselhos que passarão pela migração de sistema de informática são: 275 

BA, DF, GO, MG, RJ, RS e SC. 5. Apresentação da Revista Economistas – 276 

Especial Dia Internacional da Mulher. 5.1. Edição nº 39/Ano XII/Janeiro-277 

Março de 2021: "As mulheres na economia: que participação elas têm e como 278 

são afetadas pelas políticas econômicas e pela pandemia”. O coordenador da 279 

comissão de comunicação, Econ. Waldir Pereira Gomes, realizou apresentação 280 

da revista especial do Dia Internacional da Mulher. A vice-presidente do 281 

Cofecon, Econ. Denise Kassama Franco do Amaral, solicitou que a revista 282 

virtual fosse disponibilizada em formato de revista on-line. A superintendente 283 

do Cofecon, Aline Tales Ferreira, informou que a equipe verificará as 284 

ferramentas disponíveis e trará para avaliação do plenário. A sugestão foi 285 

acatada. 6. Migração e Implantação do Sistema Cadastral, Financeiro e 286 

Fiscal utilizado pelo Conselho Federal de Economia e pelos Conselhos 287 

Regionais de Economia. 6.1. Informes do Grupo de Trabalho; O conselheiro 288 



 

federal Eduardo Rodrigues da Silva apresentou o relato do item no grupo de 289 

trabalho. 7. Ordem do Dia. 7.1. Decisão Ad Referendum do Plenário: 290 

Deliberação nº 4.963, de 5 de fevereiro de 2021: Defere solicitação do Conselho 291 

Regional de Economia da 1ª Região - RJ para, excepcionalmente, prorrogar a data de 292 

vencimento da cota única referente à anuidade do exercício de 2021; O presidente do 293 

Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda, informou que a solicitação de prorrogação da 294 

data de vencimento da cota única referente à anuidade do exercício de 2021, 295 

formalizada pelo Conselho Regional de Economia da 1ª Região – RJ, por meio do 296 

Ofício nº 063/21, foi feita em decorrência do atraso na entrega dos boletos de anuidades 297 

pelos Correios naquele estado. A Deliberação 4.963/2021 deferiu a solicitação do 298 

Corecon para, excepcionalmente, prorrogar a data de vencimento da cota única para o 299 

dia 12 de fevereiro de 2021. Submeteu o ato normativo ad referendum ao Plenário para 300 

homologação. Em votação, o item foi aprovado por maioria com abstenção do 301 

conselheiro federal Wellington Leonardo da Silva. 7.2. Ajustes na composição das 302 

Comissões Permanentes, Temáticas e dos Grupos de Trabalho (Processo nº 303 

19.555/2021); O presidente do Cofecon, Econ. Antonio Corrêa de Lacerda, apresentou 304 

inclusões e saída das comissões e grupos de trabalho para aprovação do plenário, sendo 305 

eles: - Inclusões: a) Comissão de Política Econômica: Econ. Antonio Melki Jr.; b) 306 

Comissão de Educação: Econ. Isabel Cristina Nogueira e Econ. Michele Lins Aracaty 307 

e Silva; c) Comissão de Perícia Econômico-Financeira, Mediação e Arbitragem: Econ. 308 

Gustavo Raupp. - Pedido de Saída: a) Comissão de Fiscalização e Registro Profissional: 309 

Econ. Mônica Beraldo Fabrício da Silva. O item foi colocado em votação e aprovado 310 

por unanimidade.  (áudio, manhã, 20.03.2021 - 00:03:48 – 00:33:00) 7.3. 311 

Regulamento da XXVII Prêmio Brasil de Economia (Processo nº 19.593/2021); O 312 

coordenador do XXVII Prêmio Brasil de Economia, Econ. Carlos Alberto Safatle, 313 

apresentou as modificações do regulamento para este ano, sendo elas: Inclusão da 314 

categoria: Artigo Temático – 70 anos da profissão. Exclusão das categorias Dissertação 315 

de Mestrado e Tese de Doutorado. As inscrições irão de 5 de abril até o dia 28 de maio 316 

de 2021. Valores das Premiações: I. Categoria - Livro: a) 1º lugar: R$ 8.000,00; b) 2º 317 

lugar: Menção honrosa; c) 3º lugar: Menção honrosa. II. Categoria - Artigo Técnico ou 318 

Artigo Científico: a) 1º lugar: R$ 4.000,00; b) 2º lugar: Menção honrosa; c) 3º lugar: 319 

Menção honrosa. III. Categoria - Artigo Temático: a) 1º lugar: R$ 3.000,00; b) 2º lugar: 320 

Menção honrosa; c) 3º lugar: Menção honrosa. IV. Categoria - Monografia ou Trabalho 321 

de Conclusão de Curso de Graduação em Ciências Econômicas: a) 1º lugar: R$ 322 

3.000,00; b) 2º lugar: Menção honrosa; c) 3º lugar: Menção honrosa. Em votação, 323 

aprovado por unanimidade. 7.4. Regulamento do Prêmio Mulher Economista 2021 324 

(Processo nº 19.597/2021); A vice-presidente do Cofecon, Econ. Denis 325 

Kassama Franco do Amaral, apresentou a minuta do regulamento com as 326 

seguintes alterações: “O Cofecon abrirá uma consulta prévia onde os conselheiros 327 

federais efetivos indicarão até 2 (dois) nomes, perfazendo 36 (trinta e seis) nomes; os 328 

Conselhos Regionais indicarão até 2 (dois) nomes, perfazendo 52 (cinquenta e dois) nomes; e 329 

a Comissão de Mulher Economista indicará 2 (dois) nomes; totalizando até 90 (noventa) 330 



 

economistas indicadas ao Prêmio. O Cofecon, em sessão plenária, formará, em votação secreta 331 

lista décupla com nomes de economistas e seus respectivos minicurrículos, as quais deverão 332 

ser comunicadas e dar o aceite no prazo de 10 (dez) dias, requisito indispensável para 333 

concorrer à premiação; os Corecons, por meio dos respectivos Plenários, formarão lista 334 

tríplice dentre a lista a que se refere o inciso anterior; entre os 3 (três) nomes mais indicados 335 

pelos Corecons, o Cofecon escolherá em votação secreta a agraciada, que deverá receber mais 336 

da metade dos votos na sessão plenária; caso não ocorra a maioria absoluta referida no inciso 337 

anterior, novo processo de escolha deverá ser realizado na mesma sessão plenária para definir 338 

entre os dois nomes mais indicados; havendo empate em uma das duas hipóteses previstas nos 339 

dois incisos anteriores, caberá ao Presidente dirimir a questão por meio de voto de qualidade. 340 

Além da necessidade de comunicação e aceite das selecionadas a comporem a lista formada 341 

pelo Cofecon, exige-se o consentimento da titular para o tratamento de dados pessoais por 342 

parte do Cofecon e dos Corecons, inclusive para divulgações relacionadas ao prêmio em todos 343 

os meios oficiais de comunicação, nos limites de suas finalidades”. Em votação, o item foi 344 

aprovado por unanimidade.  7.5. Regulamento do Prêmio Mulher Transformadora 345 

2021 (Processo nº 19.598/2021); A vice-presidente do Cofecon, Econ. Denis 346 

Kassama Franco do Amaral, apresentou a minuta do regulamento com as 347 

seguintes alterações: “ O Cofecon abrirá uma consulta pública prévia onde serão definidos 348 

até 4 (quatro) nomes indicados pela sociedade; a Comissão de Mulher Economista indicará 4 349 

(quatro) nomes; e o Grupo de Trabalho de Responsabilidade Social e Economia Solidária 350 

indicará 4 (quatro) nomes; totalizando 12 (doze) indicadas ao Prêmio. O Cofecon, em sessão 351 

plenária, formará, por meio de votação secreta, lista sêxtupla com nomes de mulheres 352 

transformadoras e respectivos minicurrículos, as quais deverão ser comunicadas e dar o aceite 353 

no prazo de 10 (dez) dias, requisito indispensável para concorrer à premiação; Os Corecons, 354 

por meio dos respectivos Plenários, formarão lista tríplice dentre a lista a que se refere o inciso 355 

anterior; entre os 3 (três) nomes mais indicados pelos Corecons, o Cofecon escolherá em 356 

votação secreta a agraciada, que deverá receber mais da metade dos votos na sessão plenária; 357 

caso não ocorra a maioria absoluta referida no inciso anterior, novo processo de escolha 358 

deverá ser realizado na mesma sessão plenária para definir entre os dois nomes mais 359 

indicados;  havendo empate em uma das duas hipóteses previstas nos dois incisos anteriores, 360 

caberá ao presidente dirimir a questão por meio de voto de qualidade. Além da necessidade de 361 

comunicação e aceite das selecionadas a comporem a lista formada pelo Cofecon a que se 362 

refere o inciso II do presente artigo, exige-se o consentimento da titular para o tratamento de 363 

dados pessoais por parte do Cofecon e dos Corecons, inclusive para divulgações relacionadas 364 

ao prêmio em todos os meios oficiais de comunicação... O minicurrículo a que se refere o inciso 365 

II do presente artigo deverá conter o nome da candidata, a formação acadêmica e a atuação 366 

profissional, sendo redigido em no máximo 5 (cinco) linhas”. Em votação, o item foi 367 

aprovado por unanimidade. 7. Continuação Ordem do Dia. 7.6. Apresentação da 368 

Campanha Institucional de Valorização Profissional; O coordenador da 369 

comissão de comunicação, Econ. Waldir Pereira Gomes, apresentou a proposta 370 

de campanha solicitada pelos Conselhos Regionais. A campanha visa reforçar 371 

a importância do profissional para a solução de problemas socioeconômicos 372 

que afetam a vida de todos os brasileiros e destacar a importância dos 373 

economistas para o País. A campanha faz um convite para que todos os 374 



 

profissionais mantenham o registro em dia e continuem planejando o melhor 375 

futuro para o Brasil. A assessora Renata Reis Almeida complementou a 376 

apresentação com as peças, explicando a paleta de cores utilizada que remete à 377 

logomarca do Cofecon. 7.7. XXIV Congresso Brasileiro de Economia – CBE: 378 

Ratificação dos Comitês da Comissão Organizadora (Processo 19.299/2020); 379 

O coordenador da comissão de comunicação, Econ. Waldir Pereira Gomes, 380 

informou que na próxima reunião plenária do Conselho Regional de Economia 381 

da 2ª Região – SP gostaria de trazer ao plenário do Cofecon a estrutura 382 

completa. Na ocasião, solicita ratificar as indicações dos integrantes dos Comitês 383 

que compõem a Comissão Organizadora do XXIV CBE, a seguir relacionados: Comitê 384 

Executivo – Antonio Corrêa de Lacerda (Presidente do Cofecon), Denise Kassama 385 

Franco do Amaral (Vice-Presidente do Cofecon), Luiz Barsi Filho (Presidente do 386 

Corecon-SP) e Pedro Afonso Gomes (Vice-Presidente do Corecon-SP), e Comitê 387 

Científico – por indicação do Corecon-SP: Carlos Alberto Safatle, Gilson Garófalo, e 388 

Marcel Solimeo; por indicação do Cofecon: Ana Cláudia de A. Arruda Laprovitera, 389 

Ladislau Dowbor e Wellington Leonardo da Silva. Em apreciação os comitês foram 390 

aprovados por unanimidade. 7.8. Designação da Comissão para discutir o Acordo 391 

coletivo de trabalho dos funcionários do Cofecon (Processo nº 19.568/2021); 392 

O presidente do Cofecon, Econ. Antonio Corrêa de Lacerda, sugeriu a 393 

recondução da comissão do ano passado para o presente exercício. O que foi 394 

aprovado por unanimidade, ficando os seguintes membros: Denise Kassama 395 

Franco do Amaral (Coordenadora), Eduardo Rodrigues da Silva e Mônica 396 

Beraldo Fabrício da Silva. 7.9. Designação da Comissão Eleitoral do Cofecon 397 

para o exercício de 2021 (Processo nº 19.599/2021);o presidente do Cofecon, Econ. 398 

Antonio Corrêa de Lacerda, indicando os seguintes conselheiros federais: Carlos 399 

Alberto Safatle (Presidente), Eduardo Rodrigues da Silva e João Manoel Gonçalves 400 

Barbosa como membros efetivos, e Lauro Chaves Neto, Maria Auxiliadora Sobral 401 

Feitosa e Maria de Fátima Miranda como membros suplentes, para comporem a 402 

Comissão Eleitoral no âmbito do Cofecon, referente às eleições 2021. O que foi 403 

aprovado por unanimidade. 7.10. Análise de mérito sobre o projeto de identidade 404 

e certificado digitais aos economistas registrados no Sistema 405 

Cofecon/Corecons (Processo nº 15.643/2012); o relator conselheiro Paulo 406 

Dantas da Costa informou que será, na ocasião, analisado o mérito. Relatou 407 

favorável pelo mérito e sugeriu o encaminhamento para a Comissão de Normas 408 

e Legislação providenciar a elaboração do regulamento do item. O 409 

encaminhamento foi aprovado por unanimidade. (áudio, manhã, 20.03.2021 - 410 

00:34:00 – 00:48:55 / 01:50:22 – 01:54:45) 8. Nota Oficial. 8.1. Nota Oficial 411 

sobre Conjuntura Econômica; o coordenador da Comissão de Política 412 

Econômica, econ. Fernando de Aquino Fonseca Neto, apresentou a minuta de 413 

nota que após discussão foi aprovada pela maioria, com abstenção do 414 

conselheiro federal Paulo Roberto Polli Lobo, com o seguinte texto: “Cortes de 415 



 

gastos públicos resolvem todos os problemas econômicos?  A pregação da urgente necessidade 416 

de cortes nos gastos públicos, por parte do governo e da mídia corporativa, tem sido justificada 417 

com base em experiências e observações de orçamentos familiares. Como representantes dos 418 

economistas, cabe-nos combater essa abordagem falaciosa. Os limites de endividamento de 419 

uma família são bem mais rígidos que os de uma empresa e os desta, que os de um Estado. Em 420 

geral, uma família não tem como se endividar para aumentar suas receitas futuras, por isso, 421 

aumentar os pagamentos de dívidas exige reduzir poupança e, depois, as próprias despesas 422 

correntes. Uma empresa, por sua vez, pode ter oportunidades de se endividar para financiar 423 

algum projeto que eleve sua receita futura.  Seriam dívidas que se pagam. Um Estado, além de 424 

mais oportunidades de fazer gastos que empreguem recursos ociosos da economia e viabilizem 425 

investimentos privados, elevando o PIB e a arrecadação de tributos, quando se endivida em 426 

sua própria moeda ainda pode pagar suas dívidas com emissões monetárias.  A liquidez atual 427 

dos títulos públicos é equiparável a da moeda e o acúmulo de ambos pode induzir as 428 

instituições financeiras a aumentar as operações de crédito. Assim, as despesas do governo e 429 

as concessões de crédito irão elevar a demanda no setor real. Não havendo capacidade ociosa, 430 

teremos pressões inflacionárias. Assim, é no setor real que teremos os limites dos gastos e 431 

endividamento públicos. Contudo, para os defensores de cortes incondicionais nas despesas 432 

do governo, elevações em sua dívida aumentam os riscos avaliados pelos detentores, 433 

provocando aumentos nas taxas de juros e consequente inibição dos investimentos. Na 434 

realidade, os efeitos do endividamento público sobre as taxas de juros e destas nos 435 

investimentos são parciais e incertos. Mesmo que entrem em operação, as elevações de 436 

demanda também decorrentes de aumentos desses gastos, podem ter ação contrária suficiente 437 

para assegurar expansão dos investimentos e da atividade econômica.  Os grandes projetos 438 

globais são alocados entre os países com base em fatores mais estruturais, como localização, 439 

mão de obra, infraestrutura, insumos e instituições, muito mais que em taxas internas de juros 440 

conjunturais. Os investimentos para atender ao mercado interno, por sua vez, serão 441 

determinados, decisivamente, pela demanda pelo que se vai produzir. Nenhum projeto será 442 

executado, quaisquer que sejam as taxas de juros, sem compradores suficientes para os 443 

produtos. Um terceiro argumento é que aumentos do endividamento público podem causar 444 

ainda fuga de capitais. Mesmo que esse processo venha a ocorrer, não traria maiores danos 445 

em nossas atuais condições financeiras com o exterior. Os déficits nas transações financeiras 446 

com o exterior podem ser financiados com entradas de capitais, especulativos ou não 447 

especulativos, e variação das reservas internacionais do país. No Brasil, desde 1998 esses 448 

déficits têm sido financiados, integralmente, com investimentos estrangeiros diretos e 449 

empréstimos de longo prazo, capitais não especulativos. Assim, não temos necessitado de 450 

capitais voláteis para manter nossas transações com o exterior.  Também, fugas desses capitais 451 

especulativos não causariam, necessariamente, choques indesejáveis de taxas de câmbio, pois 452 

atingimos montante de reservas internacionais suficientemente elevado, com média trimestral 453 

de 80% do investimento estrangeiro em carteira, de 2015 a 2020, o que asseguraria o controle 454 

das taxas de câmbio até em fugas de capitais de maior intensidade. As mais recentes restrições 455 

aos gastos, aprovadas com a PEC emergencial, agora Emenda Constitucional 109, não são 456 

necessárias para viabilizar auxílio emergencial. Penalizam o servidor público, com eventuais 457 

congelamentos de remuneração; restringe e precariza os serviços públicos, com proibições de 458 

contratações de servidores; além de reduzir, drasticamente, os incentivos fiscais, instrumento 459 

indispensável, em todos os países, para induzir o crescimento econômico, sobretudo em setores 460 



 

identificados como estratégicos pelo governo. Observe-se que esses gastos e incentivos devem 461 

ser realizados de modo eficiente e justo, sem espaço para remunerações e privilégios abusivos 462 

de castas do serviço público, contrações desnecessárias de servidores ou incentivos fiscais com 463 

finalidades diferentes da busca do crescimento inclusivo.  Assim, na atual conjuntura de alto 464 

desemprego e possibilidade de ampliar a utilização de capacidade, gastos públicos, mesmo 465 

elevando o endividamento, podem proporcionar impulso suficiente na atividade econômica e 466 

até se pagarem com a elevação de receita tributária que provocaria. É inaceitável tantas 467 

restrições, legais e até constitucionais, para reduzir esse endividamento público, quando os 468 

limites estariam nos recursos ociosos vigentes, esperando que os investimentos privados 469 

floresçam em mercados sem compradores.” (áudio, tarde, 19.03.2021 - 05:20:24 – 05:55:44) 470 

9. Processos Administrativos. 9.1. Processos Administrativos; o relator 471 

coordenador da comissão de fiscalização e registro profissional apresentou os 472 

processos para homologação. Indefere Recurso: Cancelamento de registro: - 473 

Processo: 18.692/2018 (Corecon-MG), Interessado: Felipe Luis Del Penho de Souza; - 474 

Processo 18.863/2019 (Corecon-SP), Interessado: Thiago Custódio Biscuolo; - 475 

Processo 19.014/2019 (Corecon-DF), Interessado: Rodrigo Augusto Rodrigues; 476 

- Processo: 19.018/2019 (Corecon-SP), Interessado: Rosenberg, Grottera e 477 

Assoc., Consultoria de Business e Branding Ltda; - Processo: 19.019/2019 478 

(Corecon-SP), Interessada: Original Asset Management Ltda; - Processo: 479 

19.021/2019 (Corecon-SP), Interessado: Ronaldo Sampaio Ferreira; - Processo: 480 

19.022/2019 (Corecon-SP), Interessado: Roberto Massashi Koga; -Processo: 481 

19.023/2019 (Corecon-SP), Interessada: Cecilia Helena Sawaya Tore; e - 482 

Processo: 19.025/2019 (Corecon-SP), Interessada: Natalia Dus Poiatti. Não 483 

conhece o Recurso: Cancelamento de registro: - Processo: 18.862/2019 484 

(Corecon-SP), Interessado: Otávio Tosi da Silva; - Processo: 18.998/2019 485 

(Corecon-RS), Interessada: Betina Frizzo Pasquotto Bria; - Processo: 486 

18.907/2019 (Corecon-MG), Interessado: João Pedro Pereira Barbosa; - 487 

Processo: 19.037/2019 (Corecon-RJ), Interessado: Marcelo das Mercês 488 

Canellas G. da Silva; - Processo: 19.053/2019 (Corecon-MG), Interessado: 489 

Geraldo Cesar de Paula; - Processo: 19.088/2019 (Corecon-SP), Interessada: S. 490 

Hayata Corretora de Câmbio Ltda; - Processo: 19.089/2019 (Corecon-SP), 491 

Interessada: ADS - Perícia e Consultoria Econômico-Financeira; - Processo: 492 

19.098/2019 (Corecon-RS), Interessado: Russell James Deakin; - Processo: 493 

19.099/2019 (Corecon-MG), Interessada: Viviane Boncompagni Moura; - 494 

Processo: 19.144/2019 (Corecon-RJ), Interessado: Oswaldo Cochrane Neto. 495 

Indefere Recurso: Remissão de débitos: - Processo: 18.942/2019 (Corecon-RJ), 496 

Interessado: Carla Regina Rayol Sobreiro; - Processo: 18.948/2019 (Corecon-497 

RJ), Interessado: Luiz Guilherme Baêta Medina; - Processo: 18.951/2019 498 

(Corecon-RJ), Interessada: Saga - Assessoria Planejamento e Consultoria Ltda; 499 

- Processo: 18.954/2019 (Corecon-RJ), Interessada: Partiplan - Assessoria e 500 

Participações Ltda; - Processo: 19.028/2019 (Corecon-SP), Interessado: 501 

Moacyr Walter de Souza; - Processo: 19.034/2019 (Corecon/RJ), Interessado: 502 



 

Florentino Cerqueira Azevedo; - Processo: 19.036/2019 (Corecon-RJ), 503 

Interessada: Tania Maria de Almeida Barradas Souza; - Processo: 19.072/2019 504 

(Corecon-RJ), Interessado: André Nogueira de Souza; - Processo: 19.073/2019 505 

(Corecon-RJ), Interessado: Bruno Emanuel Rodrigues dos Santos; - Processo: 506 

19.145/2019 (Corecon-RJ); - Interessada: Maria de Fátima Torres Mercante 507 

Assed; - Processo: 19.147/2019 (Corecon-RJ), Interessada: Tania Maria Leitão 508 

de Carvalho; -Processo: 19.242/2019 (Corecon-RJ), Interessada: Luana 509 

Magalhaes Lopes. Não conhece recurso: Remissão de débitos: - Processo: 510 

18.943/2019 (Corecon-RJ), Interessado: Camilo Manoel Campolina; - 511 

Processo: 19.221/2019 (Corecon-RJ), Interessado: Ignacio Henrique de 512 

Azevedo Guilhon. Indefere Recurso: Parcelamento de débitos: - Processo: 513 

18.940/2019 (Corecon-RJ), Interessada: Marcela Rocha de Souza Teixeira; - 514 

Processo: 19.222/2019 (Corecon-RJ), Interessado: Luiz Antonio Moreira 515 

Fernandes. Indefere Recurso: exercício ilegal da profissão: Processo: 516 

19.024/2019 (Corecon-PR), Interessado: Fernando Duarte Viana; - Processo 517 

19.026/2019 (Corecon-SP), Interessada: MDM Capital Consultoria, Assessoria, 518 

Intermediação e Participações Ltda e - Processo: 19.027/2019 (Corecon-SP), 519 

Interessado: Fabiano Viana Romano. Não conhece Recurso: exercício ilegal da 520 

profissão: Processo: 18.966/2019 (Corecon-RJ), Interessada: Prefeitura 521 

Municipal de Paty do Alferes; - Processo: 18929/2019 (Corecon-MG), 522 

Interessada: Energisa Soluções; - Processo: 19.030/2019 (Corecon-SP), 523 

Interessada: Silvia Viana Pannuti e - Processo: 19.084/2019 (Corecon-SP), 524 

Interessada: Mates Minds Investimentos Ltda. Em votação, aprovado pela 525 

maioria. O conselheiro federal Wellington Leonardo da Silva absteve-se de 526 

votar em processos do Conselho Regional de Economia da 1ª Região – RJ. A 527 

conselheira federal Mônica Beraldo Fabrício da Silva absteve-se de votar e 528 

pediu vista ao processo nº18.932/2019(Corecon-DF), interessado: Francisco 529 

Rabello M. de Oliveira. 9.2. Processos Contábeis. A presidente da comissão de 530 

tomadas de contas, Econ. Maria Auxiliadora Sobral Feitosa apresentou os 531 

seguintes processos para serem homologados. Balancetes dos Conselho 532 

Regional de Economia listados: - Processo: 19.488/2020 (Corecon-GO), 533 

Balancete do 3º Trimestre de 2020; - Processo: 19.531/2020 (Corecon-BA), 534 

Balancete do 1º Trimestre de 2020; - Processo: 19.497/2020 (Corecon-MS), 535 

Balancete do 3º Trimestre de 2020; - Processo: 19.532/2020 (Corecon-BA), 536 

Balancete do 2º Trimestre de 2020; - Processo: 19.499/2020 (Corecon-MA), 537 

Balancete do 3º Trimestre de 2020; - Processo: 19.533/2020 (Corecon-BA), 538 

Balancete do 3º Trimestre de 2020; - Processo: 19.504/2020 (Corecon-MT), 539 

Balancete do 3º Semestre de 2020; Processo: 19.538/2020 (Corecon-DF),  540 

Balancete do 3º Trimestre de 2020; - Processo: 19.516/2020 (Corecon-AL), 541 

Balancete do 3º Trimestre de 2020;- Processo: 19.541/2020 (Corecon-RN), 542 

Balancete do 3º Trimestre de 2020; - Processo: 19.517/2020 (Corecon-PE), 543 



 

Balancete do 3º Trimestre de 2020;- Processo: 19.543/2020 (Corecon-MG), 544 

Balancete do 2º Trimestre de 2020; - Processo: 19.523/2020 (Corecon-ES), 545 

Balancete do 3º Trimestre de 2020; - Processo: 19.544/2020 (Corecon-MG), 546 

Balancete do 3º Trimestre de 2020; - Processo: 19.525/2020 (Corecon-RJ), 547 

Balancete do 1º Trimestre de 2020; - Processo: 19.550/2020 (Corecon-PA/AP); 548 

Balancete do 3º Trimestre de 2020; - Processo: 19.526/2020 (Corecon-RJ), 549 

Balancete do 2º Trimestre de 2020; Processo: 19.552/2020 (Corecon-MG), 550 

Balancete do 1º Trimestre de 2020; - Processo: 19.527/2020 (Corecon-RJ), 551 

Balancete do 3º Trimestre de 2020; - Processo: 19.560/2021 (Corecon-AC), 552 

Balancete do 3º Trimestre de 2020. Em votação, aprovado pela maioria, o 553 

conselheiro federal Wellington Leonardo da Silva absteve-se de votar nos 554 

processos do Conselho Regional de Economia da 1ªRegião – RJ. Propostas e 555 

Reformulações Orçamentarias dos Conselhos Regionais de Economia listados: 556 

Processo: 19.485/2020 (Corecon-SE), Proposta Orçamentária de 2021; - 557 

Processo: 19.528/2020 (Corecon-RJ), Proposta Orçamentária de 2021; - 558 

Processo: 19.487/2020 (Corecon-GO), Proposta Orçamentária de 2021; - 559 

Processo: 19.529/2020 (Corecon-PI), Proposta Orçamentária de 2021; - 560 

Processo: 19.489/2020 (Corecon-TO), Reformulação Orçamentaria de 2020; - 561 

Processo: 19.530/2020 (Corecon-AL), Proposta Orçamentária de 2021; - 562 

Processo: 19.496/2020 (Corecon-MS), Proposta Orçamentária de 2021; - 563 

Processo: 19.537/2021 (Corecon-RO), Proposta Orçamentária de 2021; - 564 

Processo: 19.502/2020 (Corecon-PA/AP), Reformulação Orçamentaria de 565 

2020; - Processo: 19.539/2021 (Corecon-DF), Proposta Orçamentária de 2021; 566 

- Processo: 19.507/2020 (Corecon-PB), Proposta Orçamentária de 2021; - 567 

Processo: 19.540/2021 (Corecon-MT); Proposta Orçamentária de 2021; - 568 

Processo: 19.518/2020 (Corecon-PE) Reformulação Orçamentaria de 2020; -569 

Processo: 19.542/2021 (Corecon-RN), Proposta Orçamentária de 2021; - 570 

Processo: 19.519/2020 (Corecon-AM), Reformulação Orçamentaria de 2020; - 571 

Processo: 19.545/2021 (Corecon-AC), Proposta Orçamentária de 2021; - 572 

Processo: 19.521/2020 (Corecon-TO), Proposta Orçamentária de 2021; - 573 

Processo: 19.546/2021 (Corecon-PR), Reformulação Orçamentaria de 2020; - 574 

Processo: 19.522/2020 (Corecon-ES), Reformulação Orçamentaria de 2020; - 575 

Processo: 19.547/2021 (Corecon-PR), Proposta Orçamentária de 2021; - 576 

Processo: 19.524/2020 (Corecon-ES), Proposta Orçamentária de 2021. Em 577 

votação, aprovado pela maioria, o conselheiro federal Wellington Leonardo da 578 

Silva absteve-se de votar nos processos do Conselho Regional de Economia da 579 

1ªRegião – RJ. Prestações de Contas do Cofecon e dos Conselhos Regionais e 580 

Federal de Economia listados: Processo: 19.520/2020 (Corecon-AM), 581 

Prestação de Contas de 2019; - Processo: 19.588/2021 (Corecon-SC), Prestação 582 

de Contas de 2020; - Processo: 19.558/2021 (Cofecon), Prestação de Conta de 583 

2020;  - Processo: 19.589/2021 (Corecon-MS), Prestação de Contas de 2020; - 584 



 

Processo: 19.561/2021 (Corecon-RS), Prestação de Conta de 2020; Processo: 585 

19.591/2021 (Corecon-AC), Prestação de Contas de 2020; - Processo: 586 

19.569/2021 (Corecon-TO), Prestação de Conta de 2020; - Processo: 587 

19.592/2021 (Corecon-MG), Prestação de Contas de 2020; - Processo: 588 

19.570/2021 (Corecon-PI), Prestação de Conta de 2020; - Processo: 589 

19.594/2021 (Corecon-PE), Prestação de Contas de 2020; - Processo: 590 

19.587/2021 (Corecon-DF), Prestação de Conta de 2020; - Processo: 591 

19.600/2021 (Corecon-SE), Prestação de Contas de 2020. Em votação, 592 

aprovado por unanimidade. (áudio, manhã, 20.03.2021 - 00:49:00 – 01:50:01). 9.3 593 

Processos Administrativos. Comissão de Normas e Legislação: O relator conselheiro federal 594 

Fernando de Aquino Fonseca Neto apresentou os seguintes processos para homologação de 595 

Regimento Interno com condicionantes integrantes dos votos. Processo: 19.554/2021 596 

(Corecon-RS), Assunto: Alteração do Regimento Interno. O relator informou que o parecer 597 

jurídico nº 005/2021 – Cofecon, sugere pela possibilidade de homologação do presente 598 

regimento interno, condicionada a delimitação exata do quantitativo de membros do 599 

Plenário do Corecon-RS. O relator votou pela homologação condicionada do Regimento 600 

Interno a ser instituído no Corecon/RS, para delimitar o quantitativo exato dos membros 601 

do plenário. Em votação, aprovado por maioria. Voto contrário do conselheiro federal Paulo 602 

Roberto Polli Lobo. Abstenções: Clovis Benoni Meurer, João Manoel Gonçalves Barbosa e 603 

Wellington Leonardo da Silva. Processo: 19.486/2020 (Corecon-SE), Assunto: Alteração 604 

do Regimento Interno. O relator mencionou que o parecer jurídico nº 003/2021 – 605 

Cofecon, sugere pela possibilidade de homologação do presente regimento 606 

interno, com a recomendação de que o artigo 68 faça referência à necessidade 607 

de observância à legislação federal e estadual que regulam a matéria, em 608 

especial a Lei Federal nº 8.934/1994 e o Decreto Federal nº 1.800/1996, assim 609 

como as Leis Estaduais nº 245/1897 e nº 2.608/1987 e o Decreto Estadual nº 610 

8.591/1987, sobretudo no que tange aos requisitos e critérios de escolha. O 611 

relatou votou pela homologação condicionada da alteração de Regimento 612 

Interno a ser instituído no Corecon/SE, em acordo ao parecer jurídico por parte 613 

da Procuradoria Jurídica do Cofecon, para que o artigo 68 faça referência aos 614 

dispositivos de Leis e Decretos. Em votação, aprovado pela maioria. Abstenções: 615 

João Manoel Gonçalves Barbosa, Maria Auxiliadora Sobral Feitosa e Paulo Roberto 616 

Polli Lobo. Comissão de Educação. A relatora vice-presidente Denise Kassama Franco do 617 

Amaral apresentou para homologação o Processo nº 19.596/2021(Corecon-DF), assunto: Apoio 618 

Institucional e Financeiro – Ciclo de Debates 2021, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O 619 

Corecon-DF solicita o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) como auxílio financeiro 620 

para custear o evento. O valor total do projeto é de R$6.365,00 (seis mil, trezentos e 621 

sessenta e cinco reais). O evento tem a finalidade de discutir o desenvolvimento 622 

econômico e a política econômica à luz de recentes questões teóricas e políticas 623 

levantadas por proeminentes economistas brasileiros e estrangeiros, com o intuito de 624 

repensar a teoria econômica dominante e as medidas de austeridade, assim como 625 

discutir políticas econômicas, o papel do Estado, desigualdades sociais, inovação, 626 



 

desenvolvimento produtivo, desenvolvimento regional e geopolítica. O Parecer 627 

Contábil indica a adimplência do Corecon-DF. O parecer Jurídico do Cofecon nº 628 

013/2021, conclui pela possibilidade, cabendo ao Plenário do Cofecon deliberar a 629 

respeito do valor a ser concedido dentro dos limites e parâmetros usualmente 630 

observados. A relatora apresentou voto favorável pela concessão do auxílio financeiro 631 

no valor de R$3.000,00 e submeteu ao Plenário do Cofecon para suas conclusões. Em 632 

votação, aprovado por unanimidade. (áudio, manhã, 20.03.2021 - 01:54:55 – 02:11:28) 633 

10. Outros Assuntos. O presidente do Cofecon, Econ. Antonio Corrêa de Lacerda, 634 

informou que no dia 22 de março de 2021, participará, juntamente com o conselheiro 635 

federal Paulo Dantas da Costa, de reunião com o Conselho Federal de Contabilidade 636 

com objetivo de preservação dos economistas nas atividades tributárias. Em segundo 637 

momento, será agendada reunião com a Ordem dos Advogados do Brasil para tratar do 638 

mesmo tema. 11. Encerramento. O Presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda, 639 

agradeceu a presença de todos e, às 11h23, deu por encerrados os trabalhos, dos quais eu, Jane 640 

Lopes da Silva, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo 641 

presidente da Sessão. Brasília, vinte de março de dois mil e vinte e um. 642 

 643 

        Econ. Antonio Corrêa de Lacerda                       Jane Lopes da Silva 644 

              Presidente do Cofecon                     Secretária ad hoc 645 


