
 

ATA DA 713ª SESSÃO PLENÁRIA 1 

ORDINÁRIA DO CONSELHO 2 

FEDERAL DE ECONOMIA, 3 

REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE 4 

MAIO DE 2022, EM SÃO PAULO-SP. 5 

 6 

PARTICIPANTES: Os economistas Antonio Corrêa de Lacerda – presidente; Paulo Dantas 7 

da Costa – vice-presidente; conselheiros federais: Antonio de Pádua Ubirajara e Silva, Carlos 8 

Alberto Safatle, Clovis Benoni Meurer, Eduardo Rodrigues da Silva, Fernando de Aquino 9 

Fonseca Neto, Heric Santos Hossoé, João Manoel Gonçalves Barbosa, Lauro Chaves Neto, 10 

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

Mônica Beraldo Fabrício da Silva, Paulo Roberto Polli Lobo, Teresinha de Jesus Ferreira da 12 

Silva, Waldir Pereira Gomes e Wellington Leonardo da Silva. Compareceram os conselheiros 13 

federais suplentes convocados pelo rodízio: Eduardo Reis de Araújo, Fabíola Andréa Leite de 14 

Paula, e Carlos Eduardo Soares de Oliveira Junior. Presentes, ainda, a equipe de apoio do 15 

Cofecon: Aline Tales Ferreira, superintendente em exercício; Fábio Ronan Miranda Alves, 16 

procurador-geral; Jane Lopes da Silva, Keliane Souza de Jesus e Renata Reis Almeida, 17 

assessoras. (sem áudio, manhã, 27.05.2022 - 00:00:35 – 0:46:31) (áudio, manhã, 27.05.2022 - 18 

00:46:32 – 2:59:32)1. ABERTURA DA SESSÃO PLENÁRIA: o presidente do Cofecon, 19 

Antonio Corrêa de Lacerda, realizou a abertura da sessão com o item 1. Abertura da Sessão 20 

Plenária. 1.1. Justificativas de ausência e votação. Ausências: Não houve. Participam, pelo 21 

rodízio, os conselheiros federais Eduardo Reis Araújo, Fabíola Andréa Leite de Paula e Carlos 22 

Eduardo Soares de Oliveira Junior. 2. Expediente. 2.1. Ata da sessão plenária anterior: 23 

leitura, emendas e aprovação da ata da 712ª Sessão Plenária Ordinária, realizada nos dias 11 24 

e 12 de março de 2022; a minuta da ata foi enviada por mensagem eletrônica aos presentes e 25 

está disponível nas pastas físicas dos presentes e virtuais da plenária. O item foi colocado em 26 

votação e aprovado por unanimidade. 2.2. Informes da Presidência; o presidente do Cofecon, 27 

Antonio Corrêa de Lacerda, apresentou o projeto Economia em Debate, que trará o tema "Por 28 

um novo arcabouço fiscal", com os economistas Felipe Salto, secretário da Fazenda do Estado 29 

de São Paulo, e Igor Rocha, economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado de São 30 

Paulo (Fiesp). A mediação será de Idiana Tomazelli, repórter de economia do jornal Folha de 31 

S. Paulo, com comentários deste presidente. O conselheiro Fernando de Aquino Fonseca Neto 32 

fará a apresentação do evento. O debate acontecerá hoje, ao vivo, com transmissão pelo canal 33 

do Cofecon no Youtube a partir das 17h. Os conselheiros do Corecon-SP e os dirigentes do 34 

Sindecon-SP foram convidados para o debate. 2.3. Representação institucional e 35 

participação em eventos; o presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda, participou, 36 

no dia 24/05, de reunião ordinária do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões 37 

Regulamentadas, representando o Cofecon presencialmente na sede do CFA, em Brasília-DF. 38 

Participação em eventos: Colaboradores. No dia 23/03, a conselheira Mônica Beraldo 39 

Fabrício participou da 2ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional (MCCE), em formato virtual, 40 

às 10h; no dia 30/03, o conselheiro Carlos Alberto Safatle participou de reunião representando 41 

a Comissão de Educação do Cofecon, com o vice-presidente, os diretores e o coordenador da 42 

Yduqs, em formato virtual, às 16h; no dia 31/03, a superintendente interina do Cofecon, Aline 43 

Tales Ferreira, representou o Cofecon em reunião com a superintendente da Fundação Getulio 44 

Vargas, em Brasília-DF, às 14h; nos dias 05/04 e 06/04, o conselheiro Clovis Benoni Meurer 45 



 

participou do Congresso Nacional de Dirigentes de Conselhos de Fiscalização Profissional 46 

FISPRO/2022, em formato virtual; no dia 20/04, a conselheira Mônica Beraldo Fabrício 47 

participou da 3ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional (MCCE), em formato virtual, às 10h; 48 

no dia 26/04, a superintendente interina do Cofecon, Aline Tales Ferreira, participou de reunião 49 

ordinária do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas, representando o 50 

Cofecon presencialmente na sede do CFA, em Brasília-DF, e no dia 12/05, o conselheiro 51 

Fernando de Aquino Fonseca Neto participou de reunião virtual do Conselho Político da 52 

Auditoria Cidadã da Dívida, realizada na plataforma Zoom, às 9h. Matérias e Entrevistas: 53 

Presidente Antonio Corrêa de Lacerda. No dia 16/03, o presidente do Cofecon participou de 54 

entrevista ao Jornal Gente da Rede Bandeirantes; no dia 08/04, em matéria com o título “Em 3 55 

anos, quintuplica índice de categorias com salário comido por inflação”, presidente Lacerda 56 

afirma que o desemprego alto favorece as empresas nas negociações. (UOL); no dia 11/04, em 57 

matéria com o título “Salários em queda limitam crescimento econômico do Brasil” presidente 58 

Lacerda diz que os indicadores mais recentes mostram que há mais de 29 milhões de brasileiros 59 

economicamente ativos sem uma colocação profissional. (R7); no dia 17/04, em matéria com o 60 

título “Preços bem mais altos que inflação deixarão brasileiro mais pobre por anos”, presidente 61 

Lacerda diz que a perda de poder aquisitivo das famílias será permanente se a renda dos 62 

trabalhadores não tiver aumentos reais. (UOL); no dia 18/04, em matéria com o título 63 

“Dolarização dos combustíveis acelera inflação e detona renda do povo”, presidente Lacerda 64 

afirma que a perda de poder aquisitivo das famílias será permanente se os trabalhadores não 65 

voltarem a receber aumentos reais. (PT); no dia 29/04, o presidente do Cofecon concedeu 66 

entrevista ao Jornal da Cultura na TV Cultura; no dia 02/05, o presidente do Cofecon participou 67 

de entrevista no estúdio Rádio Bandeirante, presencialmente, na cidade de São Paulo-SP; no 68 

dia 04/05, o presidente do Cofecon participou de entrevista com jornalista da Latin Finance e 69 

de uma reunião com o tema “Conjuntura Econômica” na Fundação Perseu Abramo, na cidade 70 

de São Paulo-SP; no dia 04/05, em artigo publicado no Estadão, presidente do Cofecon apontou 71 

que a reindustrialização depende da criação de um ambiente macroeconômico mais favorável 72 

à produção; no dia 05/05, o presidente do Cofecon em entrevista ao programa No Ponto, 73 

apresentado pelo presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo (SEESP), 74 

Murilo Pinheiro, e transmitido pelo canal do SEESP no YouTube; e, no dia 09/05, em matéria 75 

com o título “Dragão virou símbolo da inflação em época de preço subindo 1.700% ao ano” o 76 

presidente do Cofecon falou sobre a estabilização econômica vivida pelo Brasil após o Plano 77 

Real, em 1994. (UOL). Matérias e Entrevistas: Colaboradores. No dia 16/03, o conselheiro 78 

Eduardo Araújo fala ao ES Brasil em matéria com o título “Copom anuncia novo aumento e 79 

Selic chega a 11,75%”. Ele comenta que os juros elevados é o principal instrumento para o 80 

controle da inflação no Brasil, que tem um componente externo que é o preço dos combustíveis; 81 

no dia 16/03, conselheiro Eduardo Araújo fala ao ES Brasil em matéria com o título “ES: Rússia 82 

foi responsável por 5,74% das importações em janeiro”. Ele aponta que o conflito no leste 83 

europeu traz várias interpretações; no dia 19/03, o vice-presidente do Cofecon, Paulo Dantas 84 

da Costa, publicou artigo no portal Reconta Aí sobre a nova proposta de imposto global; no dia 85 

28/03, o conselheiro Júlio Miragaya publicou, no portal Brasília Capital, o artigo de opinião 86 

Soberania ou submissão? Não há que se falar de soberania quando governantes põem o país 87 

como marionete dos EUA; no dia 30/03, o conselheiro Carlos Eduardo de Oliveira Jr. fala ao 88 

Brasil 61 em matéria com o título “ES: redução do IPI fortalece setor industrial capixaba”. Ele 89 

destaca que com a redução dos tributos, haverá um alívio fiscal que cria condições para geração 90 



 

de mais empregos; no dia 03/04, o conselheiro Gustavo Pessoti fala ao BA de Valor em matéria 91 

com o título “Dólar a menos de R$5: veja quem ganha e quem perde com a moeda mais barata”. 92 

Ele avalia que a valorização da moeda traz vários benefícios; no dia 04/04, o conselheiro Lauro 93 

Chaves publica, no jornal O Povo, artigo de opinião sobre o controle da inflação; no dia 04/04, 94 

o conselheiro Lauro Chaves fala ao O Otimista em matéria com o título “Entenda como a 95 

desvalorização do dólar frente ao real reflete na economia brasileira”. Ele ressalta que variação 96 

cambial impacta direta e indiretamente a vida de todos os consumidores e empresas; no dia 97 

06/04, o conselheiro Eduardo Araújo fala ao ES Brasil em matéria com o título “Março bate 98 

recorde de inflação com variação de 1,65%”. Em sua análise o preço do combustível foi o vilão 99 

na elevação da inflação; no dia 13/05, o conselheiro Fernando de Aquino publicou artigo sobre 100 

os desafios do próximo governo do Brasil; no dia 19/04, o conselheiro Fernando de Aquino fala 101 

ao Radioagência Nacional em matéria com o título “Bancos ofertam antecipação da restituição 102 

do Imposto de Renda”; no dia 29/04, o conselheiro Eduardo Araújo fala ao jornal A Gazeta em 103 

matéria com o título “Postos terão nova forma de mostrar preços dos combustíveis. Entenda”. 104 

Para ele, com os preços dos combustíveis já inflacionados, o novo modelo não deve impactar 105 

nos bolsos dos consumidores finais nem no caixa dos postos; e no dia 04/05, em artigo de 106 

opinião, o conselheiro Lauro Chaves escreveu sobre o BRICS. 2.4. Correspondências 107 

relevantes; foi encaminhada relação de correspondências recebidas e expedidas por 108 

mensagem eletrônica aos presentes, bem como disponibilizada na pasta virtual da 109 

plenária. 2.5. Informes dos coordenadores de Comissões Permanentes, Temáticas e 110 

Grupos de Trabalho do Cofecon; o presidente da Comissão de Licitação, Eduardo 111 

Rodrigues da Silva, comunicou que há 3(três) pregões abertos, e que até segunda 112 

(30/05/2022) será lançado o pregão da Gincana Nacional de Economia. Informou 113 

também que, na primeira quinzena de junho, haverá a prova de conceito do sistema 114 

eleitoral. Os trabalhos rotineiros de renovação contratual estão ocorrendo de forma 115 

gradual, porém a partir do próximo ano, será necessário realizar nova licitação, pois 116 

os fornecedores não estão mais mantendo os preços, tendo em vista o aumento 117 

significativo dos insumos e serviços; o coordenador da Comissão de Relacionamento 118 

Institucional e Assuntos Legislativos, Antonio Corrêa de Lacerda destacou a 119 

participação do Cofecon no Seminário da Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos 120 

Profissionais: O Compromisso dos Conselhos e Ordens Profissionais com a Sociedade 121 

Brasileira. O evento, ocorrido no dia 28/04/2022, teve o objetivo de debater a 122 

importância do papel dos Conselhos Profissionais na sociedade brasileira e levantar 123 

os principais temas e atuais desafios para a regulamentação das profissões no Brasil; 124 

a coordenadora da Comissão de Perícia Econômico-Financeira, Mediação e 125 

Arbitragem, Maria de Fátima Miranda, relatou que a comissão realizou um ciclo de 126 

lives de Perícia Econômico-Financeira, no mês de maio, com transmissão pelo canal 127 

Youtube do Cofecon. Como responsável pela organização do Prêmio 7º Desafio Quero 128 

Ser Economista, informou sobre o número de inscritos por estado, totalizando 3789 129 

(três mil setecentos e oitenta e nove) inscritos. Por fim, relatou sobre as oficinas da 130 

Escola de Educação a Distância. Foram realizadas oficinas sobre os temas Processos 131 

Orçamentários e O mercado dos Criptoativos e as Moedas Digitas, e estão previstas 132 

as oficinas de: Política Econômica, Conversando sobre Perícia Previdenciária, 133 

Organizando a minha vida financeira e 3º módulo da Economia da Oralidade; a 134 

coordenadora da Comissão Mulher Economista, Mônica Beraldo Fabrício da Silva, 135 



 

mencionou o resultado da pesquisa referente ao perfil da  mulher economista em  2021 136 

respondido pelos Conselhos Regionais, bem como informou sobre o prêmio Mulher 137 

Economista e Mulher Transformadora, que iniciará a indicação de nomes para essas 138 

premiações; o coordenador da Comissão de Negociação Funcional,  Eduardo 139 

Rodrigues da Silva, informou que no dia seguinte será tratada a pauta de negociação 140 

com os funcionários do Cofecon; o coordenador da Comissão Eleitoral, Eduardo 141 

Rodrigues da Silva, comunicou que foi elaborado o calendário referente ao processo 142 

eleitoral de 2022, o qual será apreciado nesta sessão; o coordenador do Grupo de 143 

Trabalho Corecon Jovem Acadêmico, Eduardo Rodrigues da Silva, comunicou sobre 144 

o levantamento de informações do Regimento do Corecon Jovem Acadêmico dos 145 

Corecons que possuem o Corecon Jovem, a fim de produzir o Regimento Nacional; o 146 

coordenador da Comissão do XXVII SINCE,  Antonio Corrêa de Lacerda, informou 147 

que foi realizada reunião, em 23/05/2022, para discutir a programação e o projeto de 148 

execução preliminar do XXVII SINCE e da XI Gincana Nacional de Economia. Grupo 149 

de Trabalho. O coordenador do Gupo de Trabalho Estudar a Situação Patrimonial dos 150 

Corecons, Maurílio Procópio Gomes, informou que o Corecon-RO tem interesse em 151 

adquirir uma sede da União, porém o estado não tem imóveis disponíveis; o 152 

coordenador da Comissão Concurso Público do Sistema Cofecon/Corecons, Antonio 153 

Corrêa de Lacerda, informou que a Procuradoria Jurídica do Cofecon emitiu o Parecer 154 

Jurídico 25/2022, no qual concluiu pela possibilidade de realização de concurso 155 

público nacional para o Sistema Cofecon/Corecon, competindo ao Plenário do 156 

Cofecon deliberar sobre a conveniência e a oportunidade da matéria. Foi recomendado 157 

que haja adesão expressa de cada Conselho que deseje participar e que estes figurem 158 

como autoridade competente para lançar e homologar o certame, devendo, ainda, 159 

comprometer-se a assumir eventuais responsabilidades decorrentes do concurso, 160 

sobretudo a de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas. 161 

Recomendou-se que cada Regional analise se possui viabilidade econômica e 162 

financeira para suportar os ônus das contratações almejadas. Foi determinado que 163 

sejam realizadas reuniões com representantes de bancas organizadoras e que os 164 

Corecons sejam consultados sobre informações importantes para o edital; a 165 

coordenadora do Grupo de Trabalho Responsabilidade Social e Economia Solidária, 166 

Teresinha de Jesus Ferreira da Silva, informou sobre o Prêmio Paul Singer de 167 

Economia Solidária e solicitou apoio dos conselheiros federais na divulgação nas 168 

faculdades e nos Corecons. A coordenadora relatou também sobre a realização de lives 169 

nos próximos meses; o coordenador do Grupo de Trabalho Economista Empreendedor, 170 

Lauro Chaves Neto, enfatizou que o grupo realizará 5(cinco) lives entre os meses de 171 

julho e novembro. Os temas das lives já foram definidos, sendo eles: Plano de 172 

Negócios, Análise de Cenários Econômicos, Gestão de Custos e Fluxo de Caixa, 173 

Valuation e Captação de Crédito. As lives contarão com o mediador do grupo de 174 

trabalho e 02(dois) especialistas; o coordenador do Grupo de Trabalho Articulações 175 

com o Inep, Antônio de Pádua Ubirajara e Silva, informou que o Inep, sendo órgão do 176 

MEC, está passando por momento institucional delicado em virtude de mudanças de 177 

ministro e da situação conflitiva ocorrendo na Autarquia. O grupo de trabalho 178 

continuará monitorando o órgão. Todos concordaram. O conselheiro Antônio de Pádua 179 

Ubirajara e Silva mencionou que foram abertas inscrição para o XXVIII Prêmio Brasil 180 



 

de Economia e até o momento há 10(dez) inscrições. Informou também que a comissão 181 

avaliadora já foi formada com 14(quatorze) avaliadores; o coordenador do Grupo de 182 

Trabalho Migração do Sistemas de Informática, Eduardo Rodrigues da Silva, 183 

informou as migrações do sistema já realizadas e as previstas. Mencionou ainda que 184 

o Cofecon terá acesso a um módulo do sistema de informática; por fim, o membro do 185 

grupo de trabalho especial de Modernização Tecnológica dos Corecons Clovis Benoni 186 

Meurer comunicou a programação do treinamento de fiscalização do Sistema 187 

Cofecon/Corecons, que acontecerá nos dias 1º e 2 de junho de 2022, em formato 188 

virtual. (áudio, tarde, 27.05.2022 - 03:00:19 – 3:16:16) 2.6. Informes dos conselheiros 189 

federais. O conselheiro Eduardo Reis Araújo parabenizou a gestão e as atividades 190 

desenvolvidas pela Comissão de Comunicação do Cofecon. Na oportunidade, convidou o 191 

presidente do Cofecon para participar de seminário em Vitória-ES; o conselheiro Carlos 192 

Eduardo Soares de Oliveira Junior também parabenizou a Comunicação do Cofecon e 193 

agradeceu pelo compartilhamento das informações de interesse dos economistas. Mencionou a 194 

sua atuação nos Grupos de Trabalho e nas Comissões de Trabalho do Cofecon; a conselheira 195 

Fabíola Andréa Leite de Paula comunicou que já atuou como conselheira efetiva por dois 196 

mandatos no Cofecon e externou sua alegria em ter sido convocada para a presente plenária; a 197 

conselheira Mônica Beraldo Fabrício da Silva informou sobre a realização do seminário com o 198 

tema: O Papel do Financiamento na Retomada do Crescimento da Economia Brasileira, na 199 

Câmara dos Deputados, no qual a presidência do Cofecon participará da mesa de abertura. 200 

(áudio, tarde, 27.05.2022 - 3:26:42 – 05:13:03) 3. Processos Administrativos e 201 

Contábeis 3.1. Processos Administrativos.3.1.1. Processos de Registro Profissional: 202 

o coordenador da Comissão de Fiscalização e Registro Profissional apresentou os 203 

processos de recurso conhecido e não provido de cancelamento de registro, sendo eles: 204 

- Processo: 19.280/2020 (Corecon-SP), Interessada: Quantech Administração e 205 

participações Ltda; - Processo: 19.285/2020 (Corecon-SP), Interessada: Alaska 206 

Investimentos Ltda; - Processo: 19.509/2020 (Corecon-RJ), Interessada: Bankrio 207 

investimentos e consultorias; - Processo: 19.654/2021 (Corecon-SP), Interessado: 208 

Rodrigo Lopes Almeida; - Processo: 19.578/2021 (Corecon-SP), Interessado: Vitor 209 

Manuel dos Santos Alves Junior; - Processo: 19.579/2021 (Corecon-SP), Interessado: 210 

Gustavo Sawaya Amaral Gurgel; - Processo: 19.580/2021 (Corecon-SP), Interessada: 211 

Bruna Denise Ferreira de Godoy; - Processo: 19.581/2021 (Corecon-SP), Interessado: 212 

Marcelo de Araújo e Almeida Filho; - Processo: 19.582/2021 (Corecon-SP), 213 

Interessado: Felipe Insunza; - Processo:19.583/2021 (Corecon-SP), Interessada: 214 

Camila Castillo Bigon; - Processo: 19.584/2021 (Corecon-SP), Interessada: Camila 215 

Custodio Dias; - Processo: 19.585/2021 (Corecon-SP), Interessada: Aparecida Neves 216 

de Oliveira; - Processo: 19.586/2021 (Corecon-SP), Interessado: Rodrigo Pessoa de 217 

Agostinho; - Processo: 19.642/2021 (Corecon-MS), Interessado: Wagner Igor da Silva 218 

e Processo:19.928/2021 (Corecon-RJ), Interessada: BBI Consultoria Econômica Ltda. 219 

Em votação, aprovado por maioria. Abstenção do conselheiro Wellington Leonardo 220 

da Silva nos processos relacionados ao Conselho Regional de Economia da 1ª Região 221 

– RJ. Processos com recurso conhecido e não provido de Exercício Ilegal da Profissão: 222 

- Processo: 19.240/2019 (Corecon-PR), Interessada: CBR Consultoria Empresarial; - 223 

Processo: 19.565/2021 (Corecon-PR), Interessada: Hayar e Moro Ltda; - Processo: 224 

19.610/2021 (Corecon-SP), Interessado: Arthur Canton Rossi; - Processo: 225 



 

19.611/2021 (Corecon-SP), Interessada: Denarius Consultoria de Investimentos Ltda; 226 

- Processo: 19.688/2021 (Corecon/PR), Interessada: Gestão Urbana Consultoria Ltda; 227 

- Processo: 19.770/2021 (Corecon-PR), Interessada: Ideia Assessoria Empresarial 228 

Ltda; - Processo: 19.772/2021 (Corecon-PR), Interessada: NK Consultoria e 229 

Participações Ltda; - Processo: 19.767/2021 (Corecon-PR), Interessada: Sales 230 

Administração e Participações Ltda; - Processo: 19.996/2022 (Corecon-PR), 231 

Interessada: Astecplan Assessoria Empresarial Ltda e Processo: 19.997/2022 232 

(Corecon-PR), Interessada: A2L2 Consultoria Ltda. Em votação, aprovado por 233 

unanimidade. Processos de recurso conhecido e provido de Cancelamento de Registro: 234 

- Processo: 19.563/2021 (Corecon-PR), Interessada: CCPL Empresariais e 235 

Participações S/S Ltda ME.  Processo de recurso conhecido e não provido de 236 

Cancelamento de registro com remissão de débitos: - Processo: 19.721/2021 237 

(Corecon-SP), Interessado: Cypa Investimentos e Participações Ltda. Processo de 238 

recurso conhecido e não provido de parcelamento de débito: - Processo: 20.022/2022 239 

(Corecon-RJ), Interessado: Nelson Vieira Martins. Processo de recurso conhecido e 240 

não provido contra obrigatoriedade do registro: - Processo: 19.279/2020 (Corecon-241 

SP), Interessada: Vert Consultoria e Assessoria Financeira Ltda e Processo: 242 

19.917/2021 (Corecon-SP), Interessada: Cultinvest Asset Management Ltda. Em 243 

votação, aprovado por maioria. Abstenção do conselheiro Wellington Leonardo da 244 

Silva nos processos relacionados ao Conselho Regional de Economia da 1ª Região – 245 

RJ. 3.1.2. Processos de Auxílio Financeiro: o conselheiro Carlos Alberto Safatle, 246 

coordenador da Comissão de Educação, apresentou seu relato nos processos de auxílio 247 

financeiro para aprovação do plenário. Processo: 20.032/2022 (Corecon-SE), Auxílio 248 

Financeiro: XXI Prêmio Sergipe, Valor solicitado: R$ 3.000,00. O relator apresentou 249 

as informações do pedido de apoio e o seu voto, informou que o processo formaliza a 250 

solicitação de apoio financeiro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como 251 

apresentou a documentação pertinente, conforme o regramento. Diante da 252 

regularidade contábil do conselho e do parecer jurídico favorável, o relator apresentou 253 

seu voto pela concessão do auxílio. Em votação, aprovado por unanimidade. Processo 254 

nº 20.040/2022 (Corecon-AL), Assunto: X Prêmio de Estímulo ao Estudante de 255 

Economia 2022, Valor solicitado: R$ 3.000,00. O relator apresentou as informações 256 

do pedido de apoio e o seu voto. Informou que o processo formalizou a solicitação de 257 

apoio financeiro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como apresentou a 258 

documentação pertinente, conforme o regramento. O parecer contábil informa 259 

adimplência do Regional, porém observa que, no momento, não há saldo financeiro 260 

disponível, mas há saldo orçamentário. O parecer jurídico opina pela impossibilidade, 261 

tendo em vista a não observância do prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias entre 262 

a data de publicação e o encerramento das inscrições. Em que pese a impossibilidade 263 

apontada, o voto do relator foi pela possibilidade da concessão de auxílio financeiro 264 

com a ressalva quanto ao não cumprimento do prazo. Ademais, o Corecon deverá 265 

respeitar o prazo entre a publicação e o encerramento das inscrições nas próximas 266 

edições do Prêmio. Em votação, aprovado por unanimidade. Processo: 20.066/2022 267 

(Corecon-MG), Auxílio Financeiro: 2º Seminário dos Estudantes de Economia de Minas Gerais 268 

(SEEMG), Valor solicitado: R$3.000,00. O relator apresentou as informações do processo. No 269 

pedido consta o valor pleiteado é de R$ 5.000,00, consta nos autos o Ofício nº 270 



 

0463/2022/Cofecon, solicitando ao Corecon/MG o envio de documentos necessários, o qual 271 

não foi atendido. Por essa razão, do não atendimento às exigências contidas no normativo, o 272 

voto do relator foi pelo indeferimento do pedido. Em votação, aprovado por unanimidade. 273 

Processo: 20.085/2022 (Corecon-PB), Auxílio Financeiro: SINCE e GNE 2022, valor 274 

solicitado SINCE: R$ 125.000,00 e valor solicitado Gincana: R$ 30.000,00. O relator solicitou 275 

a retirada de pauta do processo, tendo sido acatada a solicitação. Processo: 20.069/2022, 276 

Assunto: Auxílio Financeiro: 46º Encontro Nacional dos Estudantes de Economia (Eneco), 277 

valor solicitado: R$ 8.000,00. O relator apresentou seu voto favorável desde que sanadas as 278 

pendências. Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade. O conselheiro 279 

Eduardo Rodrigues da Silva, membro da Comissão de Educação, apresentou para apreciação 280 

do Processo: 20.039/2022 (ANPEC), Proposta de parceria para o 50° Encontro Nacional de 281 

Economia, Valor: R$ 8.000,00. O relator informou que não consta no processo o valor 282 

pleiteado. Foi solicitado o plano de trabalho, detalhamento da despesa, orçamento global de 283 

evento, discriminação das contrapartidas e certidões, critérios apontados pela Resolução nº 284 

1896/2013 que não forma encaminhados. O relator sugeriu o valor de atendimento de R$ 285 

8000,00. O vice-presidente do Cofecon, Paulo Dantas da Costa, mencionou que o processo está 286 

contaminado, uma vez que não foi mencionado o valor, e, por isso, entende que o processo 287 

deverá ser retornado. Após discussão, o presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda, 288 

deu o encaminhado para a retirada de pauta do referido processo. Na sequência, o conselheiro 289 

Fernando de Aquino Fonseca Neto apresentou o processo: 20.061/2022 (CICEF), Proposta de 290 

apoio do Cofecon ao V Congresso Internacional do Centro Celso Furtado, Valor: R$8.000,00. 291 

Informou que o parecer jurídico do Cofecon opinou pela impossibilidade de conceder o apoio, 292 

uma vez que não consta a documento completa, exigências contidas na resolução nº 1896/2013, 293 

obrigatórias para a análise e concessão do benefício. No pedido não consta o valor do pleito. O 294 

relator estipulou o valor de R$ 8.000.00 e votou a favor da concessão desde que sejam 295 

apresentadas as documentações exigidas. Após discussões, o processo foi retirado de pauta. 296 

3.1.3. Processos Reforma de Sede: relator: conselheiro Clovis Benoni Meurer, 297 

coordenador da comissão de governança: planejamento estratégico, transparência e 298 

LGPD. O relator apresentou as devidas informações e os pareceres dos setores jurídico 299 

e contábil do Cofecon, que apresentaram possibilidade do atendimento ao pleito, 300 

mediante o encaminhamento do termo de compromisso pendente. O relator votou pelo 301 

deferimento, desde que sanada a pendência. Em votação, aprovado por unanimidade. 302 

3.1.4. Processos de homologação de Regimento Interno: o conselheiro Maurílio 303 

Procópio Gomes, membro da comissão de normas e legislação apresentou seu voto 304 

para o processo nº 20.055/2022 (Corecon-CE), assunto: Alteração do Regimento 305 

Interno. Informou que a procuradoria jurídica emitiu parecer favorável condicionado 306 

e com recomendações, as quais observam que a inclusão contida no § 2º do artigo 46 viola 307 

a competência originária do Cofecon para instaurar e julgar processo disciplinar envolvendo 308 

Conselheiros Federais e Regionais, quando do exercício do mandato, razão pela qual tal o texto 309 

deve ser suprimido. Verificou-se, ainda, a necessidade de ajustes de aperfeiçoamento no inciso 310 

XVI do art. 24 e no § 5º do art. 22. Nesse contexto, o voto do relator foi pela possibilidade de 311 

homologação das modificações almejadas, condicionada à exclusão da previsão contida no § 312 

2º do art. 46, e com recomendação de ajustes na alteração contida no inciso XVI do art. 24 e na 313 

inclusão contida no § 5º do art. 22. Em votação, aprovado por maioria. Abstenção do 314 

conselheiro Lauro Chaves Neto. 3.2. Processos Contábeis; a relatora, conselheira Maria 315 



 

de Fátima Miranda, membro da Comissão de Tomada de Contas, apresentou as 316 

prestações de contas dos Conselhos Regionais de Economia: - Processo: 20.017/2022 317 

(Corecon-PB), Prestação do Exercício de 2021, com ressalvas: entrega fora do prazo e déficit 318 

orçamentário no valor de R$ 7.494,02 (sete mil quatrocentos e noventa e quatro reais e dois 319 

centavos); - Processo: 20.025/2022 (Corecon-MT), Prestação do Exercício de 2021, com 320 

ressalva: entrega fora do prazo; - Processo: 20.026/2022 (Corecon-PI), Prestação de Contas de 321 

2021, com ressalva: entrega fora do prazo; e - Processo: 20.031/2022 (Corecon-BA), Prestação 322 

de Contas de 2021, com ressalvas: entrega fora do prazo e déficit orçamentário de R$ 16.770,23 323 

(dezesseis mil, setecentos e setenta reais e vinte e três centavos). Em votação, aprovados por 324 

unanimidade. O conselheiro Maurílio Procópio Gomes, membro da Comissão de Tomada de 325 

Contas, apresentou, para aprovação, os balancetes trimestrais dos Conselhos Regionais de 326 

Economia, sendo eles: - Processo: 19.548/2021 (Corecon-PB), Balancete 1º Semestre 2020, 327 

com ressalva: entrega fora do prazo; - Processo: 19.885/2021 (Corecon-PB), Balancete 3º 328 

Trimestre 2021, com ressalva: entrega fora do prazo; - Processo: 20.036/2022 (Corecon-GO), 329 

Balancete 3º Trimestre 2021, com ressalva: entrega fora do prazo; - Processo: 20.056/2022 330 

(Corecon-MT), Balancete 1º Trimestre 2022, sem ressalva; - Processo: 20.058/2022 (Corecon-331 

TO), Balancete 1º Trimestre 2022, sem ressalva; - Processo: 20.059/2022 (Corecon-PI), 332 

Balancete 1º Trimestre 2022, sem ressalva; Processo: 20.062/2022 (Corecon-RN), - Balancete 333 

1º Trimestre 2022, sem ressalva; - Processo: 20.063/2022 (Corecon-PA/AP), Balancete 1º 334 

Trimestre 2022, sem ressalva: - Processo: 20.064/2022 (Corecon-RS), Balancete 1º Trimestre 335 

2022, sem ressalva; - Processo: 20.070/2022 (Corecon-RO), Balancete 1º Trimestre 2022, sem 336 

ressalvas; - Processo: 20.071/2022 (Corecon-BA), Balancete 1º Trimestre 2022, sem ressalvas; 337 

- Processo: 20.072/2022 (Corecon-MA), Balancete 1º Trimestre 2022, sem ressalvas; e 338 

Processo: 20.073/2022 (Corecon-SP), Balancete 1º Trimestre 2022. Em votação, aprovados por 339 

unanimidade. A conselheira Maria Auxiliadora Sobral Feitosa apresentou, para homologação, 340 

as prestações de contas de auxílios financeiros dos Conselhos Regionais de Economia, sendo 341 

eles: - Processo: 19.260/2020 (Corecon-DF), Evento: XXVI Prêmio de Monografia, Valor R$ 342 

3.000,00, com ressalva: entrega fora do prazo; - Processo: 19.596/2021 (Corecon-DF), Evento: 343 

Ciclo de Debates 2021, Valor R$ 3.000,00, com ressalva: entrega fora do prazo; - Processo: 344 

19.699/2021 (Corecon-GO), Evento: XVI Prêmio de Monografia, Valor R$ 3.000,00, com 345 

ressalva: entrega fora do prazo. Em votação, aprovados por unanimidade. O conselheiro Paulo 346 

Roberto Polli Lobo apresentou os seguintes processos para homologação: Proposta 347 

Orçamentária. Processo: 19.908/2021 (Corecon-RR), Proposta Orçamentária 2022. 348 

Homologação do Trabalho da CTC realizado no Conselho Regional de Economia. Processo: 349 

20.030/2022 (Corecon-RR), Verificação de Controles Internos, com ressalvas. O Regional terá 350 

120 (cento e vinte) dias para atendimento das exigências. Caso contrário, será instalada a 351 

tomada de contas especial. Desfazimento de Bens Móveis do Conselho Federal de Economia, 352 

homologação do processo. Processo: 20.038/2022 (Cofecon), assunto: Desfazimento de bens 353 

móveis, Valor: R$ 1.069,00. Em votação, aprovado por unanimidade. Antecipação do item 6. 354 

6. Economia em Debate. Tema: "Por um novo arcabouço fiscal”. Debatedor 1: Felipe 355 

Salto, Secretário da Fazenda do Estado de SP. Debatedor 2: Igor Rocha, economista chefe da 356 

Fiesp. Apresentação: Fernando de Aquino Fonseca Neto, coordenador da Comissão de Política 357 

Econômica do Cofecon. Mediadora: Idiana Tomazelli, repórter de Economia do jornal Folha 358 

de S. Paulo. Comentários: Antonio Corrêa de Lacerda, presidente do Cofecon. Acesso 359 

YouTube: https://youtu.be/Tt8dl5m22MY (áudio, manhã, 28.05.2022 - 0:00:06 – 360 



 

03:32:30)4. Ordem do Dia. 4.1. Decisões Ad Referendum do Plenário: o presidente 361 

do Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda apresentou os seguintes itens: 4.1.1. 362 

Deliberação nº 4.995, de 29 de março de 2022: Homologa os processos contábeis dos 363 

Conselhos Regionais de Economia. O presidente da Comissão de Tomada de Contas, 364 

João Manoel Gonçalves Barbosa, informou que houve necessidade de homologação 365 

ad referendum do plenário das prestações de contas dos Corecons: MS, AC, RN, AL, 366 

RO, SE, PA/AP, MA e RJ, para atender prazo do Tribunal de Contas da União. Em 367 

votação, aprovadas por unanimidade. 4.1.2. Resolução nº 2.103, de 26 de abril de 368 

2022: Promove alterações no regulamento do Prêmio Paul Singer de Boas Práticas 369 

Acadêmicas. A conselheira Teresinha de Jesus Ferreira da Silva, coordenadora do 370 

Grupo de Trabalho Responsabilidade Social e Economia Solidária, informou que a 371 

data da inscrição foi prorrogada e houve alterações de alguns pontos do regulamento 372 

que trata da avaliação dos projetos inscritos. Em votação, aprovada por unanimidade. 373 

4.1.3. Deliberação nº 4.996, de 03 de maio de 2022: Prorroga a vigência e os efeitos 374 

da Deliberação nº 4.986, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre questões 375 

trabalhistas no âmbito do Cofecon. o presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de 376 

Lacerda esclareceu que o ato normativo foi editado para prorrogar a vigência e os 377 

efeitos da deliberação nº 4.986/2021, que dispõe sobre questões trabalhistas no âmbito 378 

do Cofecon com vigência até 30 de abril de 2022. Foi necessária a prorrogação do até 379 

normativo até o dia 28 de maio de 2022. Em votação, aprovada por unanimidade. 5. 380 

Continuação Ordem do Dia. 5.1. Regulamento da XI Gincana Nacional de Economia 381 

(Processo nº 20.053/2022); o relator, Carlos Alberto Safatle, coordenador da 382 

Comissão de Educação, apresentou informes sobre o regulamento. A XI Gincana 383 

Nacional de Economia será realizada em duas etapas, a primeira com participação dos 384 

Corecons e a segunda coordenada integralmente pelo Cofecon. As inscrições serão do 385 

dia 15 de junho a 30 de julho de 2022. A primeira fase, que acontecerá no dia 7 de 386 

agosto de 2022, é composta de perguntas de múltipla escolha. Serão classificadas 9 (nove) 387 

duplas de estudantes de cada Corecon, que deverão enviar o vídeo no período de 10 a 388 

12 de agosto de 2022, sobre o tema: Aplicação do liberalismo na Economia Brasileira. 389 

Cada Corecon avaliará os vídeos das duplas de seus estados e selecionará até 03 390 

(duplas) para a etapa nacional, que acontecerá no período de 3 a 4 de novembro de 391 

2022, durante a programação do XXVII Simpósio Nacional dos Conselhos de 392 

Economia. Em votação, aprovado o regulamento por unanimidade.5.2. Alteração do 393 

Regimento Interno do Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia – SINCE 394 

(Processo nº 18.582/2022); o relator, conselheiro Waldir Pereira Gomes, membro da 395 

comissão organizador do Since, relatou três alterações no regimento. Na Comissão 396 

Organizadora deverão participar o presidente e vice do Cofecon e do Corecon 397 

promotor do evento, além de seis membros indicados de forma paritária; no processo 398 

de eleição dos delegados, será considerado o número de ECVs - Economistas em 399 

Condição de Votos - apurado em 30 de junho do ano da realização do Since; e o valor 400 

de apoio do Cofecon será limitado ao máximo de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil 401 

reais). Em votação, aprovado por unanimidade. Nesse momento, a conselheira Fabíola 402 

Andréa Leite de Paula solicitou a sua inclusão como membro da comissão organizado 403 

do XXVII Since. Em votação, seu nome foi aprovado por maioria, com abstenção do 404 

conselheiro Paulo Roberto Polli Lobo. 5.3. Calendário Eleitoral do Sistema 405 



 

Cofecon/Corecons para 2022 (Processo nº 19.995/2022); o conselheiro Eduardo 406 

Rodrigues da Silva, presidente da Comissão Eleitoral, apresentou a proposta de 407 

calendário eleitoral para 2022. A eleição acontecerá do dia 27 de outubro de 2022, a 408 

partir das 8h, até as 20h do dia 31 de outubro de 2022 (horário de Brasília). Relatou 409 

os procedimentos para o pleito eleitoral de 2022 no âmbito do Sistema 410 

Cofecon/Corecons. Em votação, aprovado por unanimidade. 5.4. Proposta de registro 411 

de bacharéis em Relações Internacionais do Uniceub. Procedência: Corecon-DF 412 

(Processo 20.041/2022); o conselheiro Waldir Pereira Gomes relatou o objeto 413 

pretendido, que é o registro profissional dos egressos do curso. Procedida a análise 414 

da grade curricular do Curso de Relações Internacionais do UNICEUB, com duração 415 

de 4 anos, com vistas à emissão do registro, manifestou parecer favorável, visto que 416 

a formação contempla os requisitos e conhecimentos necessários ao bom desempenho 417 

de atividade correlata à econômica, conforme proposto no curso. Em votação, 418 

aprovado por unanimidade. 5.5. Viagens a serviço, diárias e aquisição de passagens 419 

(Processos 15.043/2011 e 18.448/2018);5.5.1. Atualização dos valores das diárias; o 420 

presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda, apresentou voto para atualização 421 

dos valores das diárias. O mês de maio é a data prevista para atualização do valor da 422 

diária, atualmente no valor de R$ 868,00 (oitocentos e sessenta e oito reais) para 423 

viagens em território nacional. O processo tem como objetivo corrigir o valor da diária 424 

paga pelo Conselho Federal de Economia aos seus membros, funcionários e agentes 425 

em viagens no território nacional, no percentual de 12,465470%, correspondente à 426 

variação do INPC no período de maio de 2021 a abril de 2022, fixando-o no montante 427 

de R$ 976,00 (novecentos e setenta e seis reais). Relacionou, ainda, os gastos com 428 

diárias nos últimos 3(três) anos:  - 2019 – R$ 512.625,00 (quinhentos e doze mil e 429 

seiscentos e vinte e cinco reais); - 2020 – R$ 111.750,00 (cento e onze mil setecentos 430 

e cinquenta reais); - 2021 – R$ 124.048,00(cento e vinte e quatro mil e quarenta e oito 431 

centavos). O conselheiro Paulo Roberto Polli Lobo sugeriu a atualização da diária 432 

pela variação da receita do Cofecon de 2020 e 2021, de 7,08% (sete vírgula zero oito 433 

por cento). A proposta 1 – INPC e proposta 2 – variação da receita de 2020 e 2021. 434 

Em votação, a proposta 1, do relator, recebeu 9 (nove) votos, sendo eles: Antônio de 435 

Pádua Ubirajara e Silva, Carlos Alberto Safatle, Fernando de Aquino Fonseca Neto, 436 

Heric Santos Hossoé, Lauro Chaves Neto, Maria de Fátima Miranda, Maurílio 437 

Procópio Gomes, Teresinha de Jesus Ferreira da Silva e Waldir Pereira Gomes. A 438 

proposta 2 recebeu 6 (seis) votos, sendo eles: Eduardo Rodrigues da Silva, João 439 

Manoel Gonçalves Barbosa, Mônica Beraldo Fabrício da Silva, Paulo Dantas da 440 

Costa, Paulo Roberto Polli Lobo e Wellington Leonardo da Silva. Abstenção: Clovis 441 

Benoni Meurer declarou que não deve ter aumento. Ausência: Maria Auxiliadora 442 

Sobral Feitosa. Aprovado o voto do relator, reajuste pelo INPC. 5.5.2. Alteração do 443 

Capítulo VII do Manual de Procedimentos Administrativos do Sistema 444 

Cofecon/Corecons (Resolução nº 1.851/2011): Viagens a serviço, diárias e aquisição 445 

de passagens. O vice-presidente do Cofecon e coordenador da Comissão de Normas, 446 

Paulo Dantas da Costa, apresentou minuta de resolução que altera e inclui dispositivos 447 

no manual de procedimentos administrativos do Sistema Cofecon/Corecons, no que 448 

tange a concessão de passagens, diárias e deslocamento terrestre, visando a 449 

necessidade de ajustes e aperfeiçoamento das regras existentes. O artigo 25 da 450 



 

resolução nº 1851/2011 ficou com a seguinte redação proposta: “A concessão de 451 

passagens, diárias e deslocamento terrestre visa exclusivamente atender as 452 

convocações ou convites, a exemplo de participação nas Sessões Plenárias, Reuniões 453 

das Comissões e dos Grupos de Trabalho, Fóruns, seminários, missões internacionais 454 

e eventos em geral de interesse do Sistema Cofecon/Corecon. Parágrafo único. Farão 455 

jus a percepção de diárias os agentes do Conselho Federal de Economia, sendo eles, 456 

conselheiros efetivos e suplentes, os empregados ocupantes de cargo efetivo, os 457 

ocupantes de cargo em comissão e os colaboradores eventuais referidos no artigo 38”. 458 

Foram inclusos os incisos IV, V e VI ao artigo 42 da referida resolução, que diz: “IV. 459 

as opções de voos a serem encaminhadas deverão priorizar os percursos de menor 460 

duração, evitando-se, sempre que possível, trechos com escalas e conexões ou voos 461 

na madrugada. V. caso o agente opte por dias diferentes das alternativas 462 

encaminhadas, não fará jus a concessão de diárias adicionais e deverá arcar com 463 

eventuais diferenças de custo de passagem, se houver. VI. as eventuais diferenças de 464 

preços, taxas ou multas decorrentes de remarcações, alterações e cancelamentos de 465 

passagens aéreas que não sejam do interesse do Cofecon, ocorrerão por conta daquele 466 

que solicitar a alteração, salvo motivo de caso fortuito ou força maior”. As propostas 467 

de alteração e inclusões foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. 7. 468 

Nota Oficial. 7.1. Nota Oficial sobre Conjuntura Econômica; relator: conselheiro 469 

Fernando de Aquino Fonseca Neto, coordenador da comissão de política econômica. 470 

Em razão do adiantado da hora, o conselheiro Paulo Roberto Polli Lobo sugeriu que 471 

a minuta seja levada pelos conselheiros federais presentes e encaminhadas as 472 

sugestões ao conselheiro relator do item. O vice-presidente do Cofecon, Paulo Dantas 473 

da Costa, sugeriu a definição de um prazo até terça-feira (31/05/2022) para envio das 474 

sugestões e aprovação do texto final da nota. O conselheiro Wellington Leonardo da 475 

Silva sugeriu que as propostas de alteração sejam incorporadas pelo relator e remitidas 476 

para todos os demais conselheiros. A discussão será virtual, por meio do grupo de 477 

conselheiros no aplicativo de WhatsApp, para garantir que todos tenham conhecimento 478 

e possam opinar na aprovação da nota. 8. Continuação Ordem do Dia. 8.1. 479 

Posicionamento do Cofecon sobre proposta de Projeto de Lei Complementar para 480 

limitar os juros no Brasil - Procedência/Interessado: Auditoria Cidadã da Dívida; 481 

relator: conselheiro Fernando de Aquino Fonseca Neto, coordenador da Comissão de 482 

Política Econômica. O relator informou que o presidente do Cofecon, Econ. Antonio 483 

Corrêa de Lacerda, indicou-o como representante do Cofecon em reunião da Auditoria 484 

Cidadã da Dívida e que, nessa ocasião, apresentaram projeto de lei com limites para 485 

a taxa de juros, para o Cofecon aderir ou não. O relatou sugeriu a não adesão e a 486 

discussão do tema no âmbito da Comissão de Política Econômica. Em votação, o voto 487 

do relator foi aprovado por unanimidade. 8.2. Negociação Funcional (Processo nº 488 

19.568/2021); o relator, Eduardo Rodrigues da Silva, coordenador da Comissão de 489 

Negociação Funcional, apresentou a proposta dos funcionários. Iniciou informando 490 

que a comissão apresentou algumas necessidades de esclarecimento e, para isso, foi 491 

contratado um parecer jurídico externo. Diante da proposta apresenta pelos 492 

funcionários e pela comissão, foram decididos os seguintes pontos: - reajuste, a título 493 

de recomposição salarial, de 7,08%; - o adicional por tempo de serviço, calculado 494 

sobre o salário-base, será devido a todos os empregados ocupantes de cargo efetivo: 495 



 

§ 1º O benefício previsto no caput não é cumulativo com a progressão por tempo de 496 

serviço previsto no Plano de Cargos e Salários do Cofecon; § 2º É facultado ao 497 

empregado optar pela progressão prevista no Plano de Cargos e Salários do Cofecon, 498 

desde que apresente requerimento por escrito ao Departamento de Pessoal; § 3º O 499 

adicional por tempo de serviço fica limitado à 25%; § 4º Os empregados que já 500 

superaram o percentual de 25%, permanecerão com o percentual atual; § 5º Os 501 

ocupantes de cargo efetivo admitidos a partir desta data não farão jus ao adicional por 502 

tempo de serviço; - será alterado o termo auxílio transporte para vale transporte; - 503 

reajuste na tabela de benefícios de 7,08% para auxílio alimentação, auxílio educação 504 

e auxílio creche/babá/educação pré-escolar; - Durante os primeiros quinze dias 505 

consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, cabe ao Cofecon 506 

pagar ao empregado o seu salário integral. Complementando o texto com o § 2 O 507 

Cofecon complementará os vencimentos de seus empregados que forem licenciados 508 

por acidente de trabalho ou doença, de acordo com o laudo médico, pelo período de 509 

até 30 (trinta) dias corridos, sendo que este benefício será pago uma única vez a cada 510 

evento e não poderá ser repetido em outro evento no período de 12 meses; - Todas as 511 

rescisões de contrato de trabalho, exceto as envolvendo cargos e funções 512 

comissionadas de livre provimento, deverão ser por motivo justificado em processo 513 

administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, com posterior 514 

aprovação do Plenário do Cofecon. A comissão de funcionários apresentou solicitação de 515 

implementação do teletrabalho em regime híbrido; a comissão de negociação informou aos 516 

funcionários que não cabe na deliberação em discussão, pois entende-se que seja um assunto 517 

administrativo do Conselho, de competência do Presidente ou do Plenário. Foi solicitada, 518 

também, pela comissão de funcionários a retomada do acordo coletivo de trabalho; comissão 519 

de negociação decidiu pela manutenção do formato da atual deliberação. Não houve 520 

concordância entre a comissão de funcionários e a comissão de negociação quanto ao item do 521 

ATS que menciona que os ocupantes de cargo efetivo admitidos a partir desta data não farão 522 

jus ao adicional por tempo de serviço. Em votação, aprovado por maioria. 8.3. Parceria 523 

Institucional entre o Cofecon e a Asociación Iberoamericana de Financiación – AIFIL 524 

(Processo 20.015/2022); relator: conselheiro Waldir Pereira Gomes, com o auxílio do 525 

presidente do Corecon-MA, Econ. João Carlos Souza Marques, que teve sua 526 

participação remota. Relataram que a AIFIL é uma associação sem fins lucrativos, cuja 527 

finalidade é promover o estudo, a investigação, a comunicação e a troca de conhecimentos e 528 

projetos em matérias de Gestão Pública e financiamento de administrações locais. Para tal, 529 

objetivam os patrocinadores que possam fornecer anualmente entre €8.000,00 (oito mil euros) 530 

e €20.000,00 (vinte mil euros). O Cofecon já é integrante da Associação dos Economistas da 531 

América Latina e Caribe- AEALC, na qual contribui com US$ 1.000,00 (mil dólares). Nesse 532 

sentido, o voto do relator foi na possibilidade de associação do Cofecon junto a AIFIL, porém, 533 

com aporte similar ao que é concedido à AEALC, qual sejam: U$ 1.000,00 (um mil dólares). 534 

Em votação, a proposta do relator foi aprovada por unanimidade. 8.4. Ajustes no Normativo 535 

de Registro Profissional (Resolução 1.945/2012): Layout da Carteira de Identidade 536 

Profissional e atualização dos requerimentos e anexos do normativo (Processo nº 537 

15.643/2012); o relator, Paulo Dantas da Costa, vice-presidente do Cofecon e 538 

coordenador da comissão de normas, apresentou seu voto observando que o modelo 539 

de Carteiras de Identificação Profissional atualmente adotado no âmbito do Sistema 540 



 

Cofecon/Corecon (com “QR CODE”) permite o armazenamento de dados dos Economistas, 541 

bem como a emissão de Certificado Digital em Nuvem (e-CPF A3), tornando dispensável a 542 

utilização do chip criptográfico que consta no modelo instituído pelo normativo vigente. O chip 543 

criptográfico integrante das carteiras profissionais é subutilizado, motivo pelo qual o Plenário, 544 

em sessão anterior, deliberou por sua exclusão e pelo encaminhamento da demanda para a 545 

Comissão de Normas e Legislação para dar forma à decisão do colegiado. Ficou evidenciada a 546 

necessidade de modernização de rotinas administrativas, sobretudo para compatibilizá-las com 547 

novas ferramentas e facilidades tecnológicas fornecidas pelo novo sistema cadastral, em 548 

processo de implementação. O intuito é modernizar o Sistema Cofecon/Corecons para 549 

possibilitar aos economistas solicitar serviços sem necessariamente terem que se deslocar às 550 

sedes dos Corecons. Em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade. 8.5. 551 

Filiação de mestres e doutores em Economia, não graduados na profissão, nos 552 

Corecons (Processo nº 19.372/2020); o relator, conselheiro Antônio de Pádua 553 

Ubirajara e Silva, membro da comissão de normas e legislação, solicitou a retirada do 554 

item em próxima plenária, o que foi acatado. 9. Outros Assuntos. Não houve. 10. 555 

Encerramento. O presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda, agradeceu a 556 

presença de todos e, às 13h09, deu por encerrados os trabalhos, dos quais eu, Jane 557 

Lopes da Silva, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por 558 

mim e pelo presidente da Sessão. Brasília, vinte e oito de maio de dois mil e vinte e 559 

dois. 560 

 561 

        Econ. Antonio Corrêa de Lacerda                       Jane Lopes da Silva 562 

              Presidente do Cofecon                     Secretária ad hoc 563 


