
 

ATA DA 704 SESSÃO PLENÁRIA 1 

EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 2 

FEDERAL DE ECONOMIA, 3 

REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 4 

2021, VIA APLICATIVO ZOOM. 5 

 6 

PARTICIPANTES: Os Economistas Antonio Corrêa de Lacerda – Presidente; Denise 7 

Kassama Franco do Amaral – Vice-Presidente; Conselheiros Federais: Antônio de Pádua 8 

Ubirajara e Silva, Carlos Alberto Safatle, Clovis Benoni Meurer, Eduardo Rodrigues da Silva, 9 

Fernando de Aquino Fonseca Neto, Heric Santos Hossoé, Lauro Chaves Neto, Maria 10 

Auxiliadora Sobral Feitosa, Maria de Fátima Miranda, Maurílio Procópio Gomes, Mônica 11 

Beraldo Fabrício da Silva, Paulo Dantas da Costa, Paulo Roberto Polli Lobo, Waldir Pereira 12 

Gomes e Wellington Leonardo da Silva. Os Presidentes dos Conselhos Regionais de Economia: 13 

André Lima de Morais, do Corecon-PE; Mario Jaime Gomes de Lima, do Corecon-RS; 14 

Fernando Baptistela Fernandes, do Corecon-BA; Eduardo André Cosentino, do Corecon-PR 15 

Silvio José Martins Filho, do Corecon-SC; Ricardo Aquino Coimbra, do Corecon-CE; Roberto 16 

Carlos Quintela de Alcântara, do Corecon-PA/AP; Tânia Cristina Teixeira, do Corecon-MG; 17 

César Augusto Moreira Bergo, do Corecon-DF; Marcos Antônio Moreira Calheiros, do 18 

Corecon-AL; Evaldo da Silva, do Corecon-MT; João Carlos Souza Marques, do Corecon-MA; 19 

Abel Ramos Santos, do Corecon-SE; Celso Bissoli Sessa, do Corecon-ES; Marcus Moreschi 20 

de Faria, do Corecon-GO; Paulo Salvatore Ponzini, do Corecon-MS; Francisco Nunes de 21 

Almeida, do Corecon-PB; João Batista Teixeira de Aguiar, do Corecon-RO; Maria do Socorro 22 

Erculano de Lima, do Corecon-TO e Fábio Rodrigues Martinez, do Corecon-RR. Os Vice-23 

Presidentes dos Conselhos Regionais de Economia: José Antonio Lutterbach Soares, do 24 

Corecon-RJ; Pedro Afonso Gomes, do Corecon-SP; Michele Aracaty, do Corecon-AM; 25 

Dorgilan Rodrigues da Cruz, do Corecon-PI. Presentes, ainda, a equipe de apoio do Cofecon: 26 

Aline Tales Ferreira, Superintendente em exercício; Ana Claudia Ramos Pinto, Coordenadora; 27 

Fábio Ronan Miranda Alves, Procurador-Geral; Jane Lopes da Silva, Júlio César Poloni de 28 

Góes, Keliane Souza de Jesus, Paulo Roberto Samuel Alves Júnior, Raphael Pacheco Filho e 29 

Renata Reis Almeida, assessores; e Danyel Willian Santos Teófilo, Assistente Técnico de 30 

Informática. (áudio, tarde, 28.04.2021 - 00:00:03 – 02:47:04) 1. Abertura da Sessão 31 

Plenária. O Presidente do Cofecon, Econ. Antonio Corrêa de Lacerda, abriu os 32 

trabalhos da reunião, iniciando com o item 1.1. Justificativas de ausência e votação. O 33 

conselheiro federal João Manoel Gonçalves Barbosa não pode participar, por motivos 34 

familiares. A presidente do Corecon-RJ, Econ. Flávia Vinhaes Santos não pode 35 

participar, por motivos de compromissos assumidos anteriormente, sendo substituída 36 

pelo vice-presidente do Corecon-RJ, Econ. José Antônio Lutterbach Soares. O 37 

presidente do Corecon-SP, Econ. Luiz Barsi Filho não pode participar, por motivos 38 

de compromissos assumidos anteriormente, sendo substituído pelo vice-presidente do 39 

Corecon-SP, Econ. Pedro Afonso Gomes. O presidente do Corecon-PI, Econ. Valmir 40 

Martins Falcão não pode participar, por motivos de compromissos assumidos 41 

anteriormente, sendo substituído pelo vice-presidente do Corecon-PI, Econ. Dorgilan 42 

Rodrigues da Cruz. Os presidentes dos Corecons RN e AC, Economistas Marcos 43 

Frederico Carreras Simões e Aldenir Gomes de Paiva também não participaram da reunião. 2. 44 

Pauta Única. Apresentação dos Programas de Trabalho das Comissões Permanentes, 45 



 

Temáticas e Grupos de Trabalho e lançamento do portal de interação com as comissões. O 46 

presidente do Cofecon, Econ. Antonio Corrêa de Lacerda, informou que os coordenadores das 47 

comissões e grupos de trabalhos apresentarão os andamentos das atividades, bem como o portal 48 

das comissões, que servirá de interação com os Conselhos Regionais de Economia. Comissão 49 

de Tomada de Contas. A presidente da Comissão, Econ. Maria Auxiliadora Sobral Feitosa, 50 

apresentou os membros e as atribuições. Abordou o papel da Comissão que é realizar o controle 51 

interno dos Conselhos Regionais de Economia e do Cofecon. Comissão de Política Econômica. 52 

O coordenador Fernando de Aquino Fonseca Neto informou que a Comissão de Política 53 

Econômica (CPE) tem atividades permanentes, em que busca sempre aprimoramentos, 54 

sobretudo na qualidade e alcance de suas ações. A cada Plenária e em eventos isolados, a CPE 55 

organiza debate sobre temas econômicos, trazendo os mais atuantes e reconhecidos 56 

especialistas, fazendo a mediação e encaminhando comentários e perguntas do público. Nas 57 

Plenárias, e sobre o mesmo tema, a CPE apresenta versão de nota para ser debatida e votada 58 

pelo plenário e se tornar nota institucional do Cofecon. Em demandas da mídia sobre política 59 

econômica, sempre que a presidência não puder atender, a CPE assume, por intermédio de seus 60 

membros ou indicando economista com formação reconhecida no tema. A CPE encoraja o 61 

envio de trabalhos sobre política econômica pelos Corecons e por economistas para avaliação, 62 

com vistas à divulgação nas mídias e publicações do Cofecon. Comissão de Relacionamento 63 

Institucional Assuntos Legislativo. O coordenador Antonio Corrêa de Lacerda mencionou que 64 

a Comissão tem como objetivo acompanhar de perto projetos de lei que tratam de anuidades e 65 

do funcionamento dos Conselhos, que no plano de fundo representam a desregulamentação das 66 

profissões a das autarquias de fiscalização profissional. Este ano, a comissão visa impedir a 67 

aprovação da PEC nº 108/2019 e de projetos de lei que tratem de anuidades e funcionamento 68 

dos Conselhos de Fiscalização Profissional. Comissão de Educação. A coordenadora Denise 69 

Kassama Franco do Amaral comunicou que a Comissão visa criar atividades dentro do âmbito 70 

de economia, futuras gerações de economistas e ainda as gerações que ainda não entraram nas 71 

faculdades, por considerar uma oportunidade de mostrar o que faz o economista. Apresentou 72 

os projetos da Comissão de Educação, sendo eles: Desafio Quero Ser Economista; Prêmio 73 

Brasil de Economia; Gincana Nacional de Economia e Escola de Educação Continuada. 74 

Comissão de Comunicação. O Econ. Waldir Pereira Gomes apresentou o plano de trabalho da 75 

Comissão que contempla os seguintes itens: – Realizar campanha de valorização profissional; 76 

– Produzir a Revista Economistas; – Divulgar premiações e ações voltadas à aproximação do 77 

Conselho Federal e dos Conselhos Regionais com os profissionais, as universidades e das 78 

escolas de ensino médio; – Distribuir conteúdo para imprensa especializada; – Manter 79 

atualizado site do  Cofecon e suas mídias sociais;– Apresentar produtos de aproximação do 80 

Cofecon e Corecons. Apresentou cartaz de campanha, revista do Economista, a newsletter e o 81 

podcast. Por fim, apresentou 3 (três) proposta de selos comemorativas dos 70 (setenta) anos da 82 

profissão de economia para que seja votado pelo chat. Proposta 1 recebeu 5 votos, sendo eles: 83 

Conselheiros Fernando de Aquino Fonseca Neto e Mônica Beraldo Fabrício da Silva, Corecons 84 

SP, MG e RR. Proposta 2 recebeu 2(dois) votos, sendo eles: Corecons PA/AP e TO. Proposta 85 

3 recebeu 7(sete) votos, sendo eles: Conselheiros Paulo Roberto Polli Lobo e Corecons: PE, 86 

BA, SC, AL, MS e PB. Vencedora, na ocasião, proposta 3. Comissão de Planejamento 87 

Estratégico, Modernização e Qualidade da Gestão. O coordenador Clovis Benoni Meurer 88 

informou que o plano de trabalho da Comissão está estabelecido sobre as seguintes atividades: 89 

1 – Projeto de emissão de carteiras profissionais digitais para os economistas por meio de 90 



 

aplicativo; 2 – Projeto de emissão de certificados digitais a custo zero ou reduzido aos 91 

economistas em condição regular perante os respectivos Corecons; 3 – Aderir a uma ferramenta 92 

que viabilize a assinatura eletrônica de documentos pelos membros do plenário do Cofecon e 93 

presidência dos Corecons; e 4 – Promover a capacitação dos funcionários do Sistema 94 

Cofecon/Corecons. Comissão de Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). O 95 

coordenador Clovis Benoni Meurer relatou que em razão de invasões de hackers no 96 

mundo inteiro, houve a necessidade de uma lei de proteção de dados. O Tribunal de 97 

Contas da União questionou ao Cofecon o que está sendo feito para aprimorar a 98 

proteção de dados, em atendimento à demanda do TCU. Foi enviado um questionário 99 

aos Conselhos Regionais de Economia, para elaborar um plano de trabalho que seja 100 

consistente para preservar os dados dos economistas, funcionários e terceirizados. 101 

Grupo de Trabalho Transparência. O coordenador Clovis Benoni Meurer apresentou 102 

sua preocupação com esse tema, uma vez que há regulação de lei quanto a necessidade 103 

de transparência. Informou que a equipe do Cofecon realiza inspeção trimestral e 104 

aponta, em relatório de análise do portal de transparência, as necessidades de 105 

adequação em cada site dos Conselhos Regionais de Economia. Solicitou ainda, apoio 106 

e compreensão dos presentes para que ao receber o pedido de atualização, atendam da 107 

melhor maneira possível. Comissão de Normas e Legislação. O coordenador Paulo Dantas 108 

da Costa informou as atribuições e os membros da Comissão. Como plano de trabalho da 109 

Comissão de Normas e Legislação prevê a realização de estudos e a consequente elaboração de 110 

normativos que resultem na atualização ou modernização do conjunto de regras atinentes à 111 

profissão do economista brasileiro. Nesse contexto, está prevista, por exemplo, a elaboração de 112 

um novo normativo a ser submetido na próxima Plenária do Cofecon, que possibilita a criação 113 

da Carteira de Identidade Profissional Eletrônica. A dinâmica de atuação da Comissão de 114 

Normas e Legislação está sempre atrelada às demandas provenientes da presidência do 115 

Cofecon, dos conselheiros e dos Corecons. Relatou que a Comissão possui três pendências, 116 

sendo elas: alteração da data de eleição de presidência dos Conselhos Regionais, registro de 117 

empresário individual e registro de corretora de câmbio. Comissão de Reforma Tributária. O 118 

coordenador Paulo Dantas da Costa informou que a Comissão prevê o acompanhamento do 119 

assunto no âmbito do Parlamento brasileiro, buscando participar das discussões sobre os 120 

Projetos em tramitação naquele Parlamento, cabendo registrar que o assunto tem sido muito 121 

pouco discutido nacionalmente em razão da falta de definição sobre os rumos das mais serias 122 

questões que envolvem a matéria. A proposta da reforma tributária deveria tratar sobre riquezas 123 

e rendas, mas não acontece. Comissão de Fiscalização. O coordenador Paulo Roberto Polli 124 

Lobo informou os membros e as atribuições da Comissão. Como plano de trabalho visa: as 125 

orientações sobre os encaminhamentos dos processos para o Cofecon;  solicitação ao Órgão 126 

competente o acesso às informações da RAIS e encaminhamento aos Corecons para as devidas 127 

providências; divulgação do manual de boas práticas de fiscalização e solicitação de sugestões 128 

para atualizá-lo; participações dos fiscais ou representantes nos encontros realizados com os 129 

funcionários dos Corecons; realização de encontros virtuais com os Corecons para tratarmos do 130 

aperfeiçoamento e da padronização dos processos de fiscalização; e fortalecimento da 131 

fiscalização, passando informações aos Corecons sobre onde devem buscar as informações de 132 

economista não registrados. Grupo de Trabalho Redução de Gastos. O coordenador Paulo 133 

Roberto Polli Lobo informou os membros e as atribuições do grupo de trabalho. Como plano 134 

de trabalho realiza o monitoramento do total de receita comparada com as despesas realizadas, 135 



 

com o objetivo de promover a adequação das despesas à nova realidade; monitora os contratos 136 

vigentes, realiza pesquisas de preços e reduz o quantitativo de produtos e serviços contratados, 137 

em virtude da pandemia. Por fim, a gestão orienta seus empregados quanto à utilização de 138 

materiais e na gestão dos processos, para que os recursos disponíveis continuem sendo 139 

utilizados de modo consciente. Comissão de Desenvolvimento Regional. O coordenador Lauro 140 

Chaves Neto informou que a Comissão trabalha uma questão muito grave no país que são os 141 

desequilíbrios regionais. Citou os membros da Comissão e as atribuições. As atividades são 142 

divididas em dois eixos, sendo eles: Ciclo de Debates e Notas Técnicas. Em reunião com a 143 

Comissão foram sugeridos uma nota trimestral e um debate mensal on line. Sugestões de tema 144 

para as notas trimestrais: Assimetrias do Mercado de Trabalho e o Desenvolvimento Regional; 145 

O Microcrédito e o Desenvolvimento Regional e O Pacto Federativo e os Desequilíbrios 146 

Regionais. Para sugestão de temas para os debates mensais on line: - mês de maio, tema: O 147 

ESG e o Desenvolvimento Regional Sustentável; - mês de junho, tema: Os Pequenos Negócios 148 

e o Desenvolvimento Regional; - mês de julho, tema: Arranjos Produtivos Locais e 149 

Desenvolvimento Territorial; - mês de agosto, tema: A questão agrária sob o olhar do 150 

desenvolvimento regional; - mês de setembro, tema: A Pobreza e o Desenvolvimento Regional; 151 

- mês de outubro, tema: As desigualdades e o Desenvolvimento Regional; - mês de novembro, 152 

tema: Economia Solidária e o Desenvolvimento Regional e  - mês de dezembro, tema: O 153 

Mercado de Trabalho e o Desenvolvimento Regional. Comissão Perícia Econômico-Financeira, 154 

Mediação e Arbitragem. A coordenadora Maria de Fátima Miranda informou os membros da 155 

Comissão e seus objetivos: Realizar estudos visando a proposição de ações para fortalecer as 156 

atividades de Perícia Econômico-Financeira e Mediação e Arbitragem; Divulgar as atividades 157 

aos profissionais, estudantes se economia e tomadores de serviços; e Promover a capacitação 158 

técnica e certificação de competência das especialidades (Consolidação 4.3). Propostas da 159 

Comissão; Realização de cursos das duas áreas (no primeiro e segundo semestres); Realização 160 

de várias palestras durante o ano; - Inserção dos temas nos eventos promovidos pelo Cofecon e 161 

Corecons, em grandes eventos, e promoção de Curso de Especialização em Perícia Econômico-162 

Financeira, em parceria com uma Instituição de Ensino Superior. Comissão Mulher 163 

Economista. A coordenadora Mônica Beraldo Fabrício da Silva disse que o programa da 164 

Comissão é uma continuidade das atividades realizadas em 2020 pela Comissão. O objetivo da 165 

Comissão é atender o foco de Desenvolvimento Sustentável nº 05, da Agenda 2030 para o 166 

Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas – ONU. Pretende, também, 167 

promover e incentivar a equidade de gênero dentro do Sistema Cofecon/Corecons, no sentido 168 

de ampliar a participação das mulheres de forma protagonista. Conceituou o empoderamento e 169 

o feminismo. Apresentou 7(sete) propostas de ações da Comissão, sendo elas: 1) revisão do 170 

regulamento do Prêmio Mulher Economista e Mulher Transformadora; 2) realização de um 171 

novo questionário no site, incluir lives e revista economistas; 3) criar mecanismo para a 172 

realização do censo; 4) resgatar tratativas com instituições para pesquisar o perfil da mulher 173 

economista no Brasil; 5) participar de campanhas nacionais e internacionais de combate à 174 

violência e pelo bem-estar da mulher; 6) estreitar relações e firmar parcerias com entidades; 7) 175 

assegurar a realização do Fórum da Mulher Economista. Comissão de Previdência 176 

Complementar ao Economista. O coordenador Fernando de Aquino Fonseca Neto informou 177 

que a Comissão de Previdência Complementar do Economista tem a missão temporária de 178 

avaliar a possibilidade de disponibilizar esses planos de previdência para os economistas. Com 179 

base em discussões com especialistas e em reuniões com representantes de vários fundos de 180 



 

pensão, verificou-se a viabilidade e as vantagens dessa ação. A modalidade que vale a pena ser 181 

disponibilizada seria a de planos de previdência complementar fechadas, pelas seguintes razões: 182 

Vir se mantendo entre as melhores alternativas de aplicação financeira de prazo mais longo, em 183 

termos de rentabilidade e risco; Ser acessível apenas para os vinculados a entidades de classe 184 

ou a empresas conveniadas com algum desses fundos. Os economistas sem acesso através das 185 

empresas que trabalham precisarão estar regulares junto ao Corecon. Simultaneamente a esse 186 

levantamento da Comissão, o Corecon-SP concluiu os procedimentos para a instituição dessa 187 

modalidade de plano para seus economistas. Acompanhamos em detalhe essa ação, inclusive 188 

por um dos membros de nossa Comissão integrar a direção daquele Regional, verificando as 189 

condições bastante favoráveis da negociação. Nessas circunstâncias, identificamos, como 190 

forma mais simples e direta de disponibilizar esses planos de previdência complementar  191 

fechada para os economistas de outros estados, recomendar que os demais Corecons avaliem a 192 

conveniência e oportunidade de adesão ao plano do Corecon-SP. Esse ainda é apenas um 193 

encaminhamento da Comissão de Previdência Complementar do Economista, em processo a 194 

ser relatado e votado em Plenária, e eventualmente aprovado pelo Cofecon. Comissão de Ações 195 

para Redução da Concentração de Renda e Desigualdade Social no Brasil. O 196 

coordenador Wellington Leonardo da Silva informou os membros da Comissão e disse 197 

que ela tem como objetivo estudar as principais causas da desigualdade social no 198 

Brasil com intuito de propor políticas públicas que reduzam o problema no Brasil e 199 

avaliar os impactos da concentração de renda e riqueza no País. Informou ainda as 200 

entidades pertencentes ao Fórum Nacional pela Redução da Desigualdade Social e 201 

seus eixos. Foram realizados seminários, webnários e publicação de duas revistas 202 

Justiça Social. Ações realizadas em 2021: - Nota contra o PL 3877/2020 e a 203 

Autonomia do Banco Central; e, - O Conselho Federal de Economia, ao lado de 204 

entidades da sociedade civil que são parte do Fórum Nacional pela Redução da 205 

Desigualdade Social, defenderam, em nota, a vacinação de todos os brasileiros. 206 

Projetos em andamento para 2021: Elaboração de projeto contra a uberização; 207 

Constituição da Frente Parlamentar pela Redução da Desigualdade Social no Brasil; 208 

Ações voltadas ao eixo 5, “Ampliar a democracia e a participação social”. Realização 209 

de seminário/webinário para discussão do tema e, logo após, produzir uma revista, 210 

entre outras atividades. Comissão de Licitação. O presidente da Comissão Econ. 211 

Eduardo Rodrigues da Silva informou os membros e atribuições da Comissão e 212 

informou que no ano de 2021 está previsto o lançamento do pregão que tratará da 213 

eleição eletrônica e auditoria da eleição. Grupo de Trabalho Corecon 214 

Jovem/Acadêmico. O coordenador Eduardo Rodrigues da Silva relembrou que no 215 

Conselho Regional de Economia da 18ª Região – GO, em 2004/2005, na gestão do 216 

presidente Marcus Moreschi de Faria, foi criada a entidade chamada Corecon 217 

Acadêmico com o objetivo de aproximação do Corecon com a academia. Naquela 218 

época, já tinha a ideia de que o Conselho estivesse presente nas instituições, não só 219 

levando informações, mas aproximando o estudante do Sistema. Informou que 220 

objetivo de 2021 é estabelecer um normativo sobre a criação do Corecon Jovem 221 

Acadêmico, bem como criar mecanismos de aproximação das entidades acadêmicas 222 

dos estudantes. Grupo de Trabalho Migração Sistemas de Informática, O coordenador 223 

Eduardo Rodrigues da Silva informou que o Cofecon trabalhou na licitação da 224 

empresa para a migração do Sistema de Informática e agora trabalha na implantação 225 



 

e migração do sistema. Existe um projeto-piloto no Conselho Regional de Economia 226 

6ª Região- PR - para a migração e ajuste do sistema. Informou os membros da 227 

Comissão, destacando as interfaces do Cofecon, que têm trabalhado no processo de 228 

migração. O grupo de trabalho tem por finalidade  acompanhar o processo de migração e 229 

implantação do Sistema Cadastral, Financeiro e Fiscal utilizado pelos Conselho Federal e 230 

Conselhos Regionais de Economia, minimizando possíveis impactos aos seus usuários, 231 

identificando erros sistêmicos e gaps funcionais. Auxiliar os Conselhos Regionais de Economia 232 

de forma que esses consigam planejar, executar e homologar a migração do Sistema. Apoiar os 233 

Conselhos Regionais de Economia em: dirimir dúvidas, construir estratégias de migração, 234 

acompanhar o cronograma de implantação e mediar reuniões com o fornecedor. Grupo de 235 

Trabalho Estudar a Situação Patrimonial dos Corecons. O coordenador Maurílio 236 

Procópio Gomes informou que o grupo foi criado há 3(três) anos e, em razão, da PEC 237 

108/2019 ficou parado, pois os Conselhos Profissionais de Fiscalização não são 238 

aceitos pelo atual governo. Entretanto, neste ano, decidiu retomar as atividades. O 239 

coordenador informou os membros, atribuições e o objetivo desse grupo, que é atuar 240 

junto às Superintendências do Patrimônio da União nos Estados visando à cessão de imóveis 241 

para instalação dos Conselhos Regionais de Economia que não possuem sede própria, ou que 242 

não dispuserem de sede adequada para a execução de suas atividades fins. Comunicou o envio 243 

do Ofício Circular nº 40/2021 acionando os 7 (sete) Conselhos Regionais que não possuem sede 244 

própria para saber se houve procura de imóvel disponível para cessão de uso pela Secretária de 245 

Patrimônio da União do seu estado. Os Conselhos Regionais de Economia que não possuem 246 

sede são: AL, PB, PI, AC, RO, TO e RR.  Grupo de Trabalho Estatísticas Econômicas. O 247 

coordenador Heric Santos Hossoé informou os membros e as competências do grupo 248 

de trabalho. O plano de trabalho do grupo visa mapear os principais indicadores 249 

Econômico-Financeiros; definir índices que serão pesquisados em séries mensais/anuais e os 250 

respectivos intervalos de tempo; definir indicadores ou propostas para criação de indicadores 251 

que permitam análises e estudos em relação ao comportamento de variáveis importantes nos 252 

segmentos macroeconômicos: Mercado Financeiro e Mercado de Trabalho.  Elaborar 253 

Calendário de Reuniões do Grupo de Trabalho (GT) 2021,  providenciar a atualização dos dados 254 

2021 e criar grupos de whatsApp e lista de e-mail. Por fim, a Comissão pretende elaborar um 255 

formulário de avaliação da utilização dos dados pelos conselheiros. Grupo de Trabalho 256 

Articulações com o INEP. O coordenador Antônio de Pádua Ubirajara e Silva 257 

informou que o Inep, dentre outras atividades, promove a avaliação dos cursos de graduação 258 

e das instituições de ensino superior. Para isso, realiza uma seleção de docentes da área a ser 259 

avaliada, para composição de um cadastro básico de avaliadores. A seleção de docentes para o 260 

processo de capacitação para composição do BASis (Banco de Avaliadores) ocorre de acordo 261 

com as demandas de avaliações do Inep. Em se tratando de órgão público, esta seleção ocorre 262 

a partir de um edital público. Em outubro de 2020, o Inep publicou edital para renovação de 263 

seu Banco de Avaliadores, convocando 28 profissões de nível superior, não contemplando a 264 

profissão do Economista. O Corecon-SC percebendo a ausência do profissional de Economia 265 

no edital, comunicou o fato ao Cofecon. Assim, o Cofecon fez um contato com o Inep, 266 

solicitando uma reunião. O Conselho Federal de Economia foi convidado para uma parceria 267 

com aquele instituto, contribuindo nos critérios de formação dos avaliadores dos cursos de 268 

Economia, visando aprimorar o processo de avaliação. Ocorreram mudanças na estrutura 269 

administrativa do Inep nos últimos tempos. Considerando as mudanças na direção do Inep, 270 



 

faremos novo contato para manifestar o interesse do Cofecon em continuar as interlocuções 271 

com aquele instituto e seu novo presidente, apontando o desejo de resgatar a proposta 272 

apresentada na reunião anterior. Havendo interesse do Inep, o Grupo de Trabalho Articulações 273 

Com o Inep realizará reuniões virtuais para elaboração de propostas a serem apresentadas ao 274 

instituto. O conselheiro federal Carlos Alberto Safatle colocou-se à disposição para entrar em 275 

contato com o Inep e articular reunião.  Grupo de Trabalho Responsabilidade Social e 276 

Economia Solidária. A coordenadora Denise Kassama Franco do Amaral informou os 277 

membros do grupo e as competências. O plano de trabalho do grupo visa ensinar por 278 

meio de oficinas: como elaborar projetos sociais; controle Financeiro de entidades 279 

sociais; e o que é Economia solidária e como iniciar um Empreendimento de Economia 280 

Solidária. Cursos em 2021, na plataforma do EAD do Cofecon sobre economia 281 

solidária e no XXIV Congresso Brasileiro de Economia. Lives em 2021, com os temas: 282 

Dificuldade do primeiro emprego dentro da ótica de Clara e Francisco e Mapa da 283 

Fome no Brasil, pobreza extrema e iniciativas positivas para reversão dessas 284 

problemáticas. Parceria Cáritas do Brasil e em processo de parceria com o instituto 285 

Paul Singer. Por fim, participação na feira de economia solidária de Santa Maria. 286 

Grupo de Trabalho Economista Empreendedor. A coordenadora Maria de Fátima 287 

Miranda informou os membros e a competência do grupo. Comunicou que o grupo se 288 

reuniu para produzir o plano de trabalho 2021, que decidiu, por meio dos cursos EAD, 289 

apresentar mecanismos eficientes de gestão, pelos quais os gerentes possam lidar com 290 

os desafios cotidianos de seu trabalho, especialmente pós-pandemia; fornecer aos 291 

gerentes ferramentas para o desenvolvimento de suas competências e habilidades, 292 

através do diagnóstico empresarial. O foco do trabalho será a pequena e a 293 

microempresa. As parcerias serão fundamentais para a concretização dessas 294 

atividades. Informou sobre as lives já realizadas. Trabalhar o cadastro do economista 295 

empreendedor em todos os Corecons, cadastro que já existe no Conselho Regional de 296 

Economia da 6ª Região – PR. Grupo de Trabalho Concurso Público do Sistema 297 

Cofecon/Corecons. A superintendente do Cofecon, Aline Tales Ferreira, apresentou 298 

os relatos do grupo de trabalho. Informou os membros, atribuições e na sequência 299 

abordou sobre o plano de trabalho a seguir: Diante da constante necessidade de novas 300 

contratações, seja pelo Cofecon ou pelos Corecons, e também atendendo ao mandamento 301 

constitucional da obrigatoriedade de concurso público como forma de provimento de 302 

cargos/empregos públicos, o Cofecon instituiu a presente Comissão, que visa atender as 303 

demandas dos Corecons e do próprio Cofecon. Dentre as atribuições da Comissão de Concurso, 304 

destacam-se a realização de estudos e a avaliação/contratação de bancas examinadoras, além 305 

da responsabilidade de planejamento e execução dos demais atos inerentes à realização de um 306 

certame a nível nacional. Para cumprimento de suas atribuições, a Comissão mapeará, dentro 307 

do Sistema Cofecon/Corecons, quais os Conselhos Regionais que possuem e aplicam o Plano 308 

de Cargos e Salários, bem como quais foram as formas de provimento de seus correspondentes 309 

quadros funcionais, assim como os quantitativos de vagas preenchidas e disponíveis 310 

atualmente. Além disso, a Comissão pretende contribuir para o constante aperfeiçoamento e a 311 

uniformização da política funcional do Sistema, respeitando, todavia, a autonomia e as 312 

peculiaridades de cada Corecon. Ressalta-se que o mapeamento servirá como diretriz não só 313 

para garantir a observância do dever constitucional de prover os cargos/empregos públicos 314 

mediante o concurso público, mas também se destina a embasar o processo de orientação e de 315 



 

uniformização da política de pessoal no âmbito do Sistema Cofecon/Corecon, sobretudo 316 

considerando que o STF pacificou o entendimento a respeito da constitucionalidade da 317 

aplicação do regime celetista no âmbito dos Conselhos Profissionais. O presidente do Cofecon, 318 

Antonio Corrêa de Lacerda, concedeu a palavra para até 3(três) manifestações, haja visto o 319 

adiantado da hora. O presidente do Corecon-DF, César Augusto Moreira Bergo, apresentou sua 320 

manifestação, solicitando informação do Grupo de Trabalho Mestres e Doutores. A 321 

superintendente do Cofecon, Aline Tales Ferreira, esclareceu que esse grupo já cumpriu sua 322 

função e o parecer está com a Comissão de Normas para decisão em Plenária do Cofecon. O 323 

presidente do Corecon-PB, Econ. Francisco Nunes de Almeida, solicitou saber se já houve 324 

informação sobre o XXVII Since – Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia. O 325 

presidente do Cofecon, Econ. Antonio Corrêa de Lacerda, pediu ao presidente do Corecon-PB 326 

que fizesse os relatos. Esse, comunicou que foi realizada uma reunião entre o Corecon-PB e o 327 

Cofecon, que juntos entenderam que o momento é impróprio para realizar o evento de forma 328 

presencial. Sendo assim, concluiu que o XXVII Since acontecerá em 2022 de forma presencial. 329 

Por fim, a Superintendente do Cofecon, Aline Tales Ferreira apresentou a aba das comissões 330 

no site do Cofecon. 3. Encerramento. O Presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda, 331 

agradeceu a presença de todos e trabalho das comissões e grupos de trabalho, e, às 18h40, deu 332 

por encerrados os trabalhos, dos quais eu, Jane Lopes da Silva, lavrei a presente Ata que, lida e 333 

achada conforme, vai assinada por mim e pelo presidente da Sessão. Brasília, vinte e oito de 334 

abril de dois mil e vinte e um. 335 

 336 

        Econ. Antonio Corrêa de Lacerda                       Jane Lopes da Silva 337 

              Presidente do Cofecon                     Secretária ad hoc 338 


