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PARTICIPANTES: Os economistas Antonio Corrêa de Lacerda – presidente; Paulo Dantas da 7 
Costa – vice-presidente; conselheiros federais: Aldenir Gomes de Paiva, Antonio de Pádua 8 
Ubirajara e Silva, Clovis Benoni Meurer, Eduardo Rodrigues da Silva, Fernando de Aquino 9 
Fonseca Neto, Heric Santos Hossoé, João Manoel Gonçalves Barbosa, Lauro Chaves Neto, Maria 10 
Auxiliadora Sobral Feitosa, Maria de Fátima Miranda, Maria do Socorro Erculano de Lima, 11 
Maurílio Procópio Gomes, Mônica Beraldo Fabrício da Silva, Paulo Roberto Polli Lobo, 12 
Teresinha de Jesus Ferreira da Silva, Waldir Pereira Gomes e Wellington Leonardo da Silva. 13 
Participou, ainda, o conselheiro federal suplente Júlio Flávio Gameiro Miragaya. Participa de 14 
forma virtual o conselheiro federal Omar Corrêa Mourão Filho. Presentes, ainda, a equipe de 15 
apoio do Cofecon: Aline Tales Ferreira, superintendente; Fábio Ronan Miranda Alves, 16 
procurador-geral; Ana Claudia Ramos Pinto, coordenadora; Renata Reis Almeida, coordenadora 17 
de comunicação; Jane Lopes da Silva, Keliane Souza de Jesus, Luiza Rodrigues Borges, e 18 
Rielisson Barbosa de Moura, assessores. (áudio, manhã/tarde, 16.09.2022 - 00:00:10 – 5:25:35) 19 
1. Abertura da sessão plenária: às nove horas do dia 16 de setembro de 2022, o presidente do 20 
Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda, realizou a abertura da sessão. 1.1. Justificativas de ausência 21 
e votação. Não houve. Participam, pelo rodízio, os conselheiros federais suplentes Aldenir Gomes 22 
de Paiva e Omar Corrêa Mourão Filho. 2. Expediente. 2.1. Ata da sessão plenária anterior: leitura, 23 
emendas e aprovação da ata da 714ª Sessão Plenária Ordinária, realizada nos dias 1º e 2 de julho 24 
de 2022; minuta enviada por meio de mensagem eletrônica aos conselheiros e disponibilizada em 25 
pasta virtual da plenária. Em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Inclusão na Ordem do 26 
Dia. Antes de iniciar os informes, o presidente do Cofecon, Econ. Antonio Corrêa de Lacerda, 27 
relatou sobre a Instrução Normativa nº 87, de 12/8/2020: Declaração de acesso do TCU à 28 
Declaração de Ajuste de Imposto de Renda Física (DIRPF). 2.2. Informes da Presidência; o 29 
presidente do Cofecon, Econ. Antonio Corrêa de Lacerda, apresentou o relato dos informes, sendo 30 
eles: ausência do país para cumprimento agenda institucional, no período de 19 a 23 de setembro 31 
de 2022, quando cumprirá a seguinte agenda institucional no exterior: a) participará como 32 
debatedor na mesa da conferência “Os caminhos para um novo pacto educativo e econômico: 33 
construindo pontes entre o centro e a periferia”, juntamente com o palestrante Vilson Groh, no 34 
evento Economia de Francisco, em Assis/Roma; b) reunião com o presidente da Ordem dos 35 
Economistas de Portugal para tratar da possibilidade de firmar Termo de Reciprocidade entre o 36 
Cofecon e a OEB; c) Processo Judicial nº 5015976-77.2017.4.03.6100: Cofecon x Corecon/SP. 37 
Em agosto de 2022, foi transferido para conta bancária de titularidade do Cofecon a quantia de 38 
R$ 168.898,21, à título de juros, multa e correção, em decorrência de acordo formalizado entre o 39 
Cofecon e o Corecon/SP envolvendo a ação judicial relacionada à cota-parte. 2.3. Representação 40 
institucional e participação em eventos; na sequência o presidente do Cofecon, Econ. Antonio 41 
Corrêa de Lacerda, informou que participou de 15(quinze) eventos, sendo: no dia 13/07, mesa de 42 
abertura do evento de lançamento do livro “Dominância Financeira e Privatização das Finanças 43 
Públicas no Brasil", na sede do Cofecon, em Brasília-DF; no dia 23/07, debate "Os caminhos para 44 
a reconstrução do Brasil", organizado pela União Nacional dos Estudantes (UNE), em São Paulo-45 
SP; no dia 26/07, Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões 46 
Regulamentadas, na sede do CFA, em Brasília-DF; no dia 30/07, Encontro Nacional da Juventude 47 



 
Brasileira da EoF (Economy of Francesco), em São Paulo-SP; no dia 08/08, enviou vídeo 48 
saudando os participantes e traçando um panorama da conjuntura econômica para ser reproduzido 49 
no 1º Hackathon de Economia, organizado pelo Corecon-AM, em Manaus-AM; no dia 11/08, 50 
palestrante na Semana do Economista do Corecon-BA, no painel "Perspectivas para um novo 51 
ciclo crescimento econômico nacional e regional", em Salvador-BA; no dia 16/08, expositor da 52 
mesa diretiva no debate "Geopolítica e Economia Internacional" ao lado do Embaixador Samuel 53 
Pinheiro Guimarães, na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF; nos dias 18 e 19/08, mesa 54 
diretiva na solenidade do 26º Encontro dos Economistas da Região Sul, em Florianópolis-SC; no 55 
dia 19/08, participou virtualmente como debatedor do painel “Desenvolvimento: Conceito, 56 
ferramenta e projeto para superação da crise” no V Congresso Internacional do Centro Celso 57 
Furtado; no dia 22/08, mesa de abertura do Encontro Nacional dos Estudantes de Economia 58 
(ENECO), no Rio de Janeiro-RJ; no dia 29/08, mesa de abertura do XXXI Encontro de Entidades 59 
de Economistas do Nordeste (ENE); no dia 03/09, IV Encontro de Economia do Rio Grande do 60 
Sul, em Porto Alegre-RS; no dia 05/09, Conferência com o atual Presidente da Bolívia, Luis Arce, 61 
sobre o tema “O modelo econômico, social e produtivo da Bolívia”, em São Paulo-SP; e no dia 62 
15/09, mesa de debate no seminário de assessores econômicos dos candidatos à Presidência da 63 
República - Eleições 2022, organizado pelo Cofecon, em Brasília-DF. Os colaboradores 64 
participaram, representando o Cofecon, de 15(quinze) eventos, tais quais: no dia 09/06, a 65 
conselheira federal Maria de Fátima Miranda participou da Solenidade de Posse e Transmissão 66 
de Cargos da Universidade Estadual de Londrina, em Londrina-PR; no dia 29/06, o conselheiro 67 
federal Paulo Hermance Paiva participou da solenidade de abertura do Seminário "O Nordeste 68 
como prioridade do desenvolvimento nacional", no Fórum Celso Furtado de Desenvolvimento da 69 
Paraíba, em João Pessoa-PB; no dia 13/07, a conselheira federal Mônica Beraldo Fabrício 70 
participou virtualmente da reunião ordinária do Comitê Nacional do Movimento de Combate à 71 
Corrupção Eleitoral (MCCE); no dia 19/07, o conselheiro federal Eduardo Reis de Araújo 72 
participou do Seminário de Comércio Exterior no Espírito Santo, em Vitória-ES; no dia 10/08, o 73 
vice-presidente do Corecon-MT Fernando Tadeu Miranda Borges participou da Mesa Redonda 74 
“O exercício da profissão de economista, perspectivas presentes e projeções futuras”, em Sinop-75 
MT; nos dias 08/08 a 13/08, a conselheira federal Teresinha de Jesus Ferreira da Silva participou 76 
do 1º Hackathon de Economia, organizado pelo Corecon-AM, em Manaus-AM; no dia 11/08, o 77 
conselheiro Eduardo Rodrigues da Silva participou de comemoração ao dia do Economista, com 78 
comenda ao Mérito Econômico, entrega de premiação e palestra de Paulo Scalco, em Goiânia-79 
GO; no dia 11/08,  a conselheira federal Maria Auxiliadora Sobral Feitosa participou do Fórum 80 
Nacional de Controle, organizado pelo Tribunal de Contas da União, em Brasília-DF; no dia 81 
11/08, a conselheira federal Maria Auxiliadora Sobral Feitosa participou do Fórum Nacional de 82 
Controle, organizado pelo Tribunal de Contas da União, em Brasília-DF; no dia 11/08, a 83 
conselheira federal Maria Auxiliadora Sobral Feitosa participou do Fórum Nacional de Controle, 84 
organizado pelo Tribunal de Contas da União, em Brasília-DF; nos dias 18/08 e 19/08, a 85 
conselheira federal Maria de Fátima Miranda participou da mesa de abertura do 3º Encontro dos 86 
Peritos em Economia e Finanças da Região Sul, em Florianópolis-SC, nos dias 18/08 e 19/08,  o 87 
conselheiro federal Heric Santos Hossoé participou do 26º Encontro dos Economistas da Região 88 
Sul e do 3º Encontro dos Peritos em Economia e Finanças da Região Sul, em Florianópolis-SC; 89 
nos dias 18/08 e 19/08, a funcionária do Cofecon Keliane Souza de Jesus auxiliou na organização 90 
técnica do 26º Encontro dos Economistas da Região Sul e de 3º Encontro dos Peritos em 91 
Economia e Finanças da Região Sul, nos dias e participou também de reunião para tratar do 92 
aprimoramento do novo sistema cadastral/financeiro, em Florianópolis-SC; no dia 23/08, a 93 
conselheira federal Maria de Fátima Miranda participou de roda de conversa com o tema 94 
“Mulheres na Economia”, durante o Encontro Nacional de Estudantes de Economia (Eneco), no 95 



 
Rio de Janeiro-RJ; no dia 24/08, a conselheira federal Mônica Beraldo Fabrício participou 96 
virtualmente da reunião ordinária do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção 97 
Eleitoral (MCCE); no dia 29/08,  a superintendente do Cofecon, Aline Tales Ferreira, o 98 
procurador geral do Cofecon, Fábio Ronan Miranda, e coordenadora Ana Cláudia Ramos 99 
participaram da Solenidade de Abertura da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, 100 
em Brasília/DF; no dia 30/08, a coordenadora de Comunicação do Cofecon, Renata Almeida Reis, 101 
e o assessor do Cofecon, Paulo Roberto Samuel Alves Júnior, participaram representando o 102 
presidente Antonio Corrêa de Lacerda, na Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais 103 
de Profissões Regulamentadas, em Brasília-DF. Matérias e Entrevistas. O presidente do Cofecon, 104 
Econ. Antonio Corrêa de Lacerda, apresentou participação em 14(quatorze) matérias e 105 
entrevistas, sendo eles: no dia 30/06, Cofecon: num eventual governo Lula, tenderá a equilibrar 106 
mais a função do Estado sem retirar o espaço da iniciativa privada. Apesar dos problemas serem 107 
de ordem mundial, o Brasil tem se saído muito pior do que outros países de mesmo porte, explicou 108 
Lacerda ao portal Reconta Aí; no dia 06/07, presidente do Cofecon, Econ. Antonio Corrêa de 109 
Lacerda, defende combinação entre Estado e iniciativa privada para crescimento da economia em 110 
entrevista ao canal Faixa Livre; no dia 20/07, a existência das indexações não deveria ser revista? 111 
Matéria publicada no Monitor Mercantil ouviu o presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de 112 
Lacerda, Alexandre Chaia, professor de finanças do Insper, e André Braz, economista do Instituto 113 
Brasileiro de Economia da FGV; no dia 22/07, em 28 anos, real derrete e cesta básica aumenta 21 114 
vezes. Com R$ 100 consumidor compra o equivalente a R$ 14 em 1994. Em entrevista ao Monitor 115 
Mercantil, o presidente do Conselho Federal de Economia (Cofecon), Antônio Corrêa de Lacerda, 116 
assinalou que a indexação favorece os mais ricos, o mercado financeiro, os grandes empresários, 117 
os rentistas e os proprietários de imóveis, se transformando numa transferência de renda; no dia 118 
29/07, o presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda, teve seu artigo "Desafios e 119 
estratégias para o próximo governo" publicado no Jornal dos Economistas; no dia 04/08, o 120 
presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda, concedeu entrevista ao jornalista Heródoto 121 
Barbeiro, da rádio Nova Brasil FM, na qual comentou os impactos da elevação da taxa básica de 122 
juros; no dia 03/08, o Presidente do Cofecon, econ. Antonio Corrêa de Lacerda, condena elevação 123 
dos juros em entrevista à rádio Nova Brasil FM; no dia 03/08, o presidente do Cofecon, Antonio 124 
Corrêa de Lacerda, criticou a decisão do Banco Central de elevar a taxa básica de juros da 125 
economia (Selic) em mais 0,5 ponto percentual, na última reunião do Comitê de Política 126 
Monetária (Copom), realizada na quarta-feira (3). A matéria foi publicada pelo portal Hora do 127 
Povo; no dia 11/08, o presidente do Cofecon, Econ. Antonio Corrêa de Lacerda, fala à Carta 128 
Capital em matéria sobre as propostas da Fiesp para o próximo governo, que revelam mudanças 129 
na gestão da Federação, atualmente presidida por Josué Gomes da Silva; no dia 15/08, Dia do 130 
Economista: sem democracia, não há Economia: artigo do presidente do Cofecon, Antonio Corrêa 131 
de Lacerda, pelo Dia do Economista, publicado pela Carta Capital; no dia 15/08, Como ganhar 132 
mais dinheiro – ou perder menos? O presidente do Cofecon, Econ. Antonio Corrêa de Lacerda, 133 
fala ao portal Inteligência Financeira; no dia 15/08, sem a preservação das instituições e da 134 
liberdade de expressão, não há política econômica que dê conta de superar nossas debilidades 135 
estruturais e mazelas atuais. Confira mais sobre o assunto no artigo do presidente do Cofecon, 136 
Antonio Corrêa de Lacerda, publicado na Carta Capital; no dia 22/08, o Banco Central (BC) 137 
promete juros ainda mais altos: No Relatório de Mercado Focus do Banco Central (BC), 138 
divulgado na segunda-feira (22), os economistas do mercado financeiro apontaram a manutenção 139 
da alta da taxa básica de juros (Selic). A matéria repercuti fala do presidente do Cofecon, Antonio 140 
Corrêa de Lacerda, onde ele afirma que “Estamos vivendo uma situação absolutamente 141 
esquizofrênica, do ponto de vista da economia”; no dia 02/09, O presidente do Cofecon, Econ. 142 
Antonio Corrêa de Lacerda, falou ao portal Broadcast, da Agência Estado, sobre o papel da 143 



 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) no próximo governo; Matérias e 144 
Entrevistas: Cofecon e Conselheiros federais. Foram apresentadas 23(vinte e três) matérias e 145 
entrevistas. No dia 30/06, Ministro da Economia questionou 'qual é o problema' de a energia ficar 146 
um pouco mais cara. Especialistas explicam efeito cascata ao Portal R7, entre eles, Fernando de 147 
Aquino Fonseca Neto, coordenador da Comissão de Política Econômica do Cofecon; no dia 148 
06/07, “A solução de queda do ICMS é paliativa”, afirma o conselheiro federal e presidente do 149 
Corecon-BA, Gustavo Pessoti, em entrevista ao Correio; no dia 06/07, Pernambuco: Estudante 150 
fica em segundo lugar em desafio de economia. Maria Eduarda é aluna da rede pública do Recife 151 
e conquistou no segundo lugar no 'Desafio Quero ser Economista'; no dia 11/07, Desempenho do 152 
crédito rural chega a R$ 293,4 bi no fechamento da safra 2021/22. Para o conselheiro do Conselho 153 
Federal de Economia (Cofecon), Carlos Eduardo de Oliveira Jr., ouvido pelo portal Brasil 61, 154 
sempre que há um crédito adicional na economia, as vantagens são apresentadas para todo o ciclo 155 
do setor beneficiado; no dia 12/07, cônsul-geral do Reino Unido fará palestra em Vitória, evento 156 
organizado em parceria com o Corecon-ES e apoio do conselheiro federal Eduardo Araújo; no 157 
dia 20/07, conselheiro federal e coordenador da Comissão de Política Econômica, Fernando de 158 
Aquino Fonseca Neto, publicou o artigo Taxas de juros civilizadas: principal desafio da política 159 
macroeconômica no portal GNN; no dia 24/07, conselheiro federal Carlos Eduardo Oliveira 160 
Junior explica que a equalização de juros em financiamentos rurais é importante porque os bancos, 161 
quando emprestam ao produtor recursos para viabilizar a produção, só conseguem oferecer essas 162 
taxas de juros mais baixas quando o governo cobre a diferença; no dia 26/07, o conselheiro federal 163 
Lauro Chaves Neto publicou o artigo Desaceleração da Economia Mundial no jornal O Povo; no 164 
dia 26/07, Roberto Piscitelli, membro da Comissão de Política Econômica do Cofecon, falou em 165 
matéria Guerra na Ucrânia: consequências e oportunidades para os setores agrícola e de transporte 166 
com colaboração; no dia 27/07, em entrevista, o membro da Comissão de Política Econômica do 167 
Cofecon, Roberto Piscitelli, fala sobre o redesenho no mapa de distribuição das commodities pelo 168 
mundo desde o início do conflito Rússia-Ucrânia; no dia 08/08, o conselheiro federal e 169 
coordenador da Comissão de Política Econômica do Cofecon, Fernando de Aquino, falou sobre 170 
mudanças nas regras do teto de gastos, para Band News Brasília; no dia 08/08, os conselheiros 171 
federais Lauro Neto e Carlos Eduardo de Oliveira Jr. falaram respectivamente sobre OCDE, para 172 
Agência Sputnik Brasil, e auxílio caminhoneiro ao Brasil 61; no dia 08/08, em entrevista à Rede 173 
CNT, o conselheiro federal Fernando de Aquino falou sobre o aumento da SELIC; no dia 08/08, 174 
o conselheiro federal Fernando de Aquino Fonseca Neto, coordenador da comissão de Política 175 
Econômica do Cofecon, falou à rádio Band News FM sobre a mudança que vem sendo discutida 176 
no Ministério da Economia quanto ao teto de gastos. Atualmente, mais de 90% do orçamento do 177 
governo federal é composto por gastos obrigatórios, que possuem aumento anual e são difíceis de 178 
serem cortados; no dia 09/08, na matéria Por que os grandes bancos não embarcaram no 179 
empréstimo consignado do Auxílio Brasil?, do portal Reconta Aí, o economista Roberto Piscitelli, 180 
membro da Comissão de Política Econômica do Cofecon, explica o porquê dos grandes bancos 181 
não aderirem à operacionalização do empréstimo consignado do Auxílio Brasil; no dia 09/08, o 182 
vice-presidente do Cofecon, Paulo Dantas da Costa, comentou por que o preço do diesel se 183 
mantém elevado no país, em entrevista à Agência Radioweb; no dia 10/08, o conselheiro federal 184 
Fernando de Aquino falou à Band News na matéria Governo estuda mudanças nas regras do teto 185 
de gastos; no dia 15/08, o conselheiro federal Fernando de Aquino falou à TV CNT sobre o 186 
impacto da alta dos juros na inadimplência; no dia 17/08, IGP-10 tem queda de preços de 069% 187 
em agosto, a Conselheira federal Ana Claudia Arruda falou à rádio CBN; no dia 22/08, A 188 
necessária e improvável queda nos Juros, artigo de opinião do conselheiro federal Lauro Chaves 189 
Neto, foi publicado no jornal O Povo; no dia 01/09, Preço médio da gasolina cai pela nona semana 190 
seguida: Conselheiro federal Fernando de Aquino fala em matéria do portal Brasil 61 e afirma 191 



 
que a queda dos preços pode ser explicada pela alteração da cobrança de Imposto sobre Circulação 192 
de Mercadoria e Serviços (IMCS); no dia 12/09, Economia da Bahia encolheu 3,6% em dez anos: 193 
Por que o PIB é tão importante? O conselheiro federal e presidente do Corecon-BA, Gustavo 194 
Pessoti, fala ao Primeiro Jornal; no dia 14/09, Bahia ocupa 17º lugar em competitividade entre os 195 
estados. O conselheiro federal e presidente do Corecon-BA, Gustavo Pessoti, explicou por que 196 
uma boa infraestrutura é essencial para os negócios, em entrevista ao Correio. 2.4. 197 
Correspondências relevantes; o presidente do Cofecon, Econ. Antonio Corrêa de Lacerda 198 
informou que a relação com as informações foi encaminhada por mensagem eletrônica e 199 
disponibilizada na pasta virtual da plenária. 2.5. Informes dos coordenadores das Comissões 200 
Permanentes e Temáticas e dos Grupos de Trabalho do Cofecon; O presidente da comissão de 201 
tomada de contas, João Manoel Gonçalves Barbosa, informou que os Conselhos Regionais de 202 
Economia dos estados do Ceará, Amazonas e Goiás estão com prestação de contas em atraso e 203 
serão oficiados para apresentarem as prestações e justificarem as razões do atraso ocorrido. O 204 
coordenador da Comissão de Política Econômica, Fernando de Aquino Fonseca Neto, relatou o 205 
seminário dos assessores econômicos dos presidenciáveis e a coletiva de imprensa ocorrida no 206 
dia anterior. O coordenador da comissão de Educação, Carlos Alberto Safatle, informou a 207 
contratação do serviço de software para a XI Gincana Nacional de Economia, relatou que a etapa 208 
regional foi concluída e o próximo procedimento será a finalização da programação do jogo para 209 
a etapa nacional. Na sequência, a conselheira federal e membro da comissão, Maria de Fátima 210 
Miranda, relatou as oficinas de EAD realizadas. O coordenador da comissão de comunicação, 211 
Waldir Pereira Gomes, apresentou os artigos e matérias para a próxima edição da revista 212 
Economistas e apresentou o projeto descomplicando a Economia. O coordenador da comissão de 213 
Governança, Clovis Benoni Meurer, informou que o Cofecon concorreu com o projeto de 214 
governança na Conferência Nacional dos Conselhos, relatou que a comissão fará apresentação no 215 
XXVII SINCE sobre melhorias para os Conselhos Regionais e mencionou o andamento do projeto 216 
de melhoria de informática dos Corecons. O coordenador da Comissão de Normas e Legislação, 217 
Paulo Dantas da Costa, informou que nesta sessão haverá 03 (três) processos da comissão que 218 
serão apresentados. Falou ainda sobre a reforma tributária e a importância do assunto ser discutido 219 
no âmbito do Conselho Federal, pois, em sua visão, o parlamento não tem interesse na reforma 220 
tributária que favoreça a população. O coordenador da Comissão de Fiscalização e Registro 221 
Profissional, Paulo Roberto Polli Lobo, informou sobre o trabalho da Comissão para otimizar as 222 
análises dos processos de fiscalização e registro. O coordenador da Comissão de 223 
Desenvolvimento Regional, Heric Santos Hossoé, mencionou que representou a comissão no 26º 224 
Encontro dos Economistas da Região Sul, no 3º Encontro dos Peritos em Economia e Finanças 225 
da Região Sul e no XXXI ENE - Encontro de Entidades de Economistas do Nordeste. A 226 
coordenadora da Comissão de Perícia Econômico-Financeira, Mediação e Arbitragem, Maria de 227 
Fátima Miranda, apresentou o ciclo de lives da Comissão. A coordenadora da Comissão Mulher 228 
Economista, Mônica Beraldo Fabrício, informou sobre a terceira fase da escolha das indicadas 229 
para os prêmios Mulher Economista e Mulher Transformadora e apresentou os nomes das 230 
concorrentes. O coordenador da Comissão de Ações para a Redução da Concentração de Renda 231 
e da Desigualdade Social no Brasil, Wellington Leonardo da Silva, comunicou a sua participação 232 
na Abertura do 46° Encontro Nacional dos Estudantes de Economia (ENECO), realizado no 233 
Instituto de Economia (IE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no dia 22 de agosto, e 234 
apresentou a Cartilha eleitoral para 2022. O coordenador da Comissão Eleitoral, Econ. Eduardo 235 
Rodrigues da Silva informou sobre o site votaeconomista.org.br que está no ar, apresentou o 236 
procedimento para que os Conselhos Regionais subam as bases eleitorais e comunicou que a 237 
empresa contratada para eleição eletrônica é nova. O presidente da Comissão de Licitação, 238 
Eduardo Rodrigues da Silva, esclareceu sobre a contratação da empresa responsável para eleição 239 



 
eletrônica, falou sobre a contratação da empresa para elaboração de software da XI Gincana 240 
Nacional de Economia, apresentou informações sobre a licitação do cartão de vale-alimentação 241 
para os funcionários do Cofecon, que teve que se adequar à lei nº 14.442/2022, entre outros 242 
assuntos pertinentes. O coordenador do Grupo de Trabalho Estudar a Situação Patrimonial dos 243 
Corecons, Maurílio Procópio Gomes, apresentou um relato sucinto sobre o trabalho do grupo. O 244 
objetivo principal é identificar os Corecons que não têm sede própria e auxiliar na busca do 245 
imóvel. São 7 (sete) Regionais que alugam o espaço: Alagoas, Paraíba, Piauí, Acre, Rondônia, 246 
Tocantins e Roraima. O Corecon-AL utiliza a Casa do Economista de Alagoas, onde funcionam 247 
o Conselho e o Sindicato; os Corecons PB e PI responderam que há interesse em adquirir sede 248 
própria e necessitam de ajuda; o Corecon–AC tem interesse em adquirir sede própria e já oficiou 249 
a Secretaria de Patrimônio da União no estado para verificação de disponibilidade do imóvel; o 250 
Corecon-TO – Mencionou que deseja construir uma sede e não utilizar imóveis da União; o 251 
Corecon-RR não relatou o interesse. Na 707ª Sessão Plenária ampliada do Cofecon, realizada no 252 
dia 11 de setembro de 2021, o presidente do Corecon-RO, João Batista Teixeira de Aguiar, 253 
informou a necessidade de adquirir uma sede própria. O Regional está em situação financeira 254 
deficitária. O Ministério Público notificou o Regional para atender a questão da acessibilidade. O 255 
obstáculo está no fato de que Rondônia possui poucos imóveis próprios da União. Em reunião 256 
ampliada dos presidentes dos Conselhos Regionais de Economia, realizada em 28 de janeiro de 257 
2022, o Presidente do Corecon-MS, Paulo Salvatore Ponzini colocou-se à disposição para auxiliar 258 
e orientar no processo de comodato das Sedes junto à Secretaria de Patrimônio da União. Por 259 
ocasião da 714ª Sessão Plenária Ordinária do Cofecon, realizada no dia 1º de julho de 2022, o 260 
conselheiro federal Noel Leite da Silva apresentou a situação da sede do Corecon-RO. Relatou a 261 
dificuldade para conseguir uma sede da SPU-RO e informou que o Regional está arcando com 262 
alto valor de aluguel, solicitando ajuda do Cofecon para atuar junto à SPU. O conselheiro federal 263 
Júlio Miragaya esclareceu que para conseguir uma sede é necessário ter assistência de funcionário 264 
dentro da SPU que auxilie na busca do imóvel. O coordenador do Grupo de Trabalho Estatísticas 265 
Econômicas, Heric Santos Hossoé, informou que os dados estatísticos para o banco de dados de 266 
2015 a 2022 estão em análise para inserção no site do Cofecon. A coordenadora do Grupo de 267 
Trabalho Responsabilidade Social e Economia Solidária, Teresinha de Jesus Ferreira da Silva, 268 
relatou participação no 1º Hackathon de Economia, organizado pelo Corecon-AM, nos dias 08 a 269 
13 de agosto de 2022, em Manaus-AM. Informou que os trabalhos que concorreram ao Prêmio 270 
Paul Singer foram encaminhados para a comissão avaliadora. Mencionou ainda as lives 271 
realizadas: no dia 14/07, sobre o tema: Institucionalização da Economia Solidária e a sua 272 
composição, com o palestrante Adolfo Homma e o Conselheiro Federal Carlos Eduardo Soares 273 
de Oliveira Junior como mediador; e no dia 16/08, sobre Mercado de Trabalho e Economia 274 
Solidária, ministrada pelo economista Márcio Pochmann, com a conselheira federal Maria de 275 
Fátima Miranda como mediadora. O coordenador do Grupo de Trabalho Concurso Público do 276 
Sistema Cofecon/Corecons, Antonio Corrêa de Lacerda, informou que o Cofecon realizou 277 
consulta aos Regionais sobre o interesse em aderir ao concurso e a consulta está em andamento. 278 
O coordenador do Grupo de Trabalho Corecon Jovem/Acadêmico, Eduardo Rodrigues da Silva, 279 
informou que foi elaborada minuta de regimento interno para o Corecon Jovem/Acadêmico, que 280 
será submetida à apreciação da Comissão de Normas e aos conselheiros federais, caso queiram 281 
apresentar contribuições. O coordenador do Grupo de Trabalho Economista Empreendedor, 282 
Lauro Chaves Neto, mencionou as lives realizadas e em curso, bem como as oficinas de EAD que 283 
serão lançadas; o coordenador do Grupo de Trabalho Migração do Sistema de Informática, 284 
Eduardo Rodrigues da Silva, relatou que 16 (dezesseis) Conselhos Regionais de Economia 285 
realizaram as migrações. Apresentou informes com as datas para as migrações que serão 286 
realizadas no mês de novembro e comunicou adesão do Conselho Regional de Economia da 2ª 287 



 
Região – SP, que, na sequência, terá a sua migração efetivada. 2.6. Informes dos conselheiros 288 
federais. A conselheira federal Maria de Fátima Miranda informou que no dia 23/08, participou 289 
de roda de conversa com o tema “Mulheres na Economia” no Encontro Nacional de Estudantes 290 
de Economia (ENECO), no Rio de Janeiro-RJ; o conselheiro federal Omar Corrêa Mourão Filho 291 
apresentou sua satisfação em participar desta sessão plenária, informou que o corecon-PA não 292 
registrou nenhuma chapa para realizar as eleições, bem como apresentou correção em pauta 293 
complementar. O conselho federal Waldir Pereira Gomes comunicou que representou a 294 
presidência do Cofecon no Congresso Brasileiro Paulista, agradeceu o apoio do Cofecon ao 295 
evento. O conselheiro federal Júlio Flávio Gameiro Miragaya destacou publicação da OXFAM 296 
intitulada “Nós e as desigualdades” pesquisa iniciada desde 2019, que aborda entre os temas a 297 
questão da tributação como fonte para financiar a redução da desigualdade social. O conselheiro 298 
federal Clovis Benoni Meurer agradeceu o apoio do Cofecon e a presença do Presidente do 299 
Cofecon, Econ. Antonio Corrêa de Lacerda no Encontro de Economia do Rio Grande do Sul, 300 
evento de sucesso para a classe de economistas e estudantes. 3. Processos Administrativos e 301 
Contábeis. 3.1. Processos Contábeis; o presidente da Comissão de Tomada de Contas, Econ. 302 
João Manoel Gonçalves Barbosa relatou que não chegaram ao Cofecon os seguintes processos: - 303 
Conselho Regional de Economia da 6ª Região – PR, balancete do 2º trimestre de 2022; - Conselho 304 
Regional de Economia da 8ª Região – CE, balancete do 2º trimestre de 2022; - Conselho Regional 305 
de Economia da 11ª Região – DF, balancetes do 1º e 2º trimestre de 2022; - Conselho Regional 306 
de Economia da 13ª Região – AM, balancete do 2º trimestre de 2022; - Conselho Regional de 307 
Economia da 18ª Região – GO, balancete do 2º trimestre de 2022; e – Conselho Regional de 308 
Economia da 27ª Região – RR, balancete do 2º trimestre de 2022. Os Conselhos mencionados 309 
estão, no momento, inadimplentes. A conselheira federal Maria Auxiliadora Sobral Feitosa 310 
apresentou para aprovação os seguintes balancetes trimestrais do Conselho Federal e Regionais 311 
de Economia: - Processo: 20.101/2022 (Corecon-AM), Balancete 1º Trimestre de 2022, ressalva: 312 
entrega fora do prazo; - Processo: 20.139/2022 (Corecon-CE), Balancete 1º Trimestre 2022, 313 
ressalva: entrega fora do prazo; - Processo: 20.169/2022 (Corecon-RR), Balancete 1º Trimestre 314 
2022, ressalva: entrega fora do prazo; - Processo: 20.177/2022 (Cofecon), Balancete 1º Trimestre 315 
2022, ressalva: entrega fora do prazo; - Processo: 20.178/2022 (Cofecon), Balancete 2º Trimestre 316 
2022, sem ressalvas; - Processo: 20.183/2022 (Corecon-MT), sem ressalvas; - Processo: 317 
20.187/2022 (Corecon-PI), Balancete 2º Trimestre 2022, sem ressalvas; - Processo: 20.191/2022 318 
(Corecon-TO), Balancete 2º Trimestre 2022, sem ressalvas; - Processo: 20.194/2022 (Corecon-319 
RS), Balancete 2º Trimestre 2022, sem ressalvas; - Processo: 20.195/2022 (Corecon-PR), 320 
Balancete 2º Trimestre 2022, ressalva: entrega fora do prazo; -  Processo: 20.198/2022 (Corecon-321 
RN), Balancete 2º Trimestre 2022, sem ressalvas; - Processo: 20.200/2022 (Corecon-RJ) 322 
Balancete 2º Trimestre 2022, sem ressalvas; - Processo: 20.201/2022 (Corecon-MA), Balancete 323 
2º Trimestre 2022; - Processo: 20.202/2022 (Corecon-BA), Balancete 2ºTrimestre 2021, sem 324 
ressalvas; - Processo: 20.206/2022 (Corecon-PE), Balancete 2º Trimestre 2022, ressalva: entrega 325 
fora do prazo; - Processo: 20.207/2022 (Corecon-SC), Balancete 2ºTrimestre 2022, ressalva: 326 
entrega fora do prazo; Processo: 20.214/2022 (Corecon-AL), Balancete 2º Trimestre 2022, 327 
ressalva: entrega fora do prazo; Processo: 20.220/2022 (Corecon-GO), Balancete 1º Trimestre 328 
2022, ressalva: entrega fora do prazo; Processo: 20.221/2022 (Corecon-PB), Balancete 2º 329 
Trimestre 2022, ressalva: entrega fora do prazo; - Processo: 20.223/2022 (Corecon-RO), 330 
Balancete 2º Trimestre 2022, ressalva: entrega fora do prazo; - Processo: 20.224/2022 (Corecon-331 
MG), Balancete 2º Trimestre 2022, ressalva: entrega fora do prazo. O presidente da Comissão de 332 
Tomada de Contas, João Manoel Gonçalves Barbosa, relacionou os balancetes trimestrais 333 
sobrestados: Processo: 20.109/2022-Corecon-CE, Balancete 1º Trimestre de 2020; - Processo: 334 
20.110/2022-Corecon-CE, Balancete 2º Trimestre de 2020; - Processo: 20.113/2022-Corecon-335 



 
CE, Balancete 3º Trimestre de 2020; Processo: 20.116/2022-Corecon-CE, Balancete 1º Trimestre 336 
de 2021; Processo: 20.117/2022-Corecon-CE, Balancete 2º Trimestre de 2021; e Processo: 337 
20.118/2022-Corecon-CE, Balancete 3º Trimestre de 2021. O conselheiro federal Maurílio 338 
Procópio Gomes apresentou os processos de reformulação orçamentária dos Conselhos Regionais 339 
para apreciação: - processo: 20.140/2022 – Corecon-CE, reformulação orçamentária de 2022, sem 340 
ressalvas; - processo: 20.141/2022 – Corecon-AM, reformulação orçamentária de 2022, ressalva: 341 
entrega fora do prazo; - processo: 20.184/2022 – Corecon-ES, reformulação orçamentária de 342 
2022, sem ressalvas; - processo: 20.193/2022 – Corecon-MG, reformulação orçamentária de 343 
2022, sem ressalvas. Em votação, aprovados por maioria. Os conselheiros federais Wellington 344 
Leonardo da Silva e Lauro Chaves Neto se abstiveram de voto. A conselheira federal Maria de 345 
Fátima Miranda apresentou o processo de parcelamento de cota parte: Processo: 18.099/2017 - 346 
Corecon-CE, sem ressalvas. Prestação de contas de Auxílios Financeiros dos Conselhos 347 
Regionais de Economia: - Processo: 19.414/2020-Corecon-ES, Evento: XXV Prêmio de 348 
Economia – ES, Valor: R$ 2.500,00, ressalva: entrega fora do prazo; - Processo: 19.790/2021-349 
Corecon-ES, Evento: XXVI Prêmio de Economia – ES, Valor: R$ 3.000,00, ressalva: entrega 350 
fora do prazo; e Processo: 19.937/2021-Corecon-BA, Evento: Modernização Tecnologia, Valor: 351 
R$ 6.000,00, ressalva: entrega fora do prazo. Em votação, aprovados por unanimidade. 3.2. 352 
Processos Administrativos. 3.2.1. Processos de Registro Profissional: O conselheiro federal 353 
Paulo Roberto Polli Lobo apresentou os seguintes processos para aprovação: Remissão de 354 
débitos: - processo nº 20.136/2022 (Corecon-RJ), Márcio Braga, recurso conhecido e não provido 355 
de remissão de débito; Exercício ilegal da profissão: - processo nº 20.149/2022 (corecon-PR), A. 356 
Balan & F.M Balan Ltda, recurso conhecido e não provido; - processo nº 20.146/2022 (Corecon-357 
PR), LCB Consultoria e Projetos Ltda, recurso conhecido e não provido; Cancelamento de 358 
registro: - processo nº 19.882/2021 (Corecon-SP), Melissa Souza Araújo, recurso conhecido e 359 
não provido; - processo nº 19.720/2021 (Corecon-SP), Gualter Carvalho Neto, recurso conhecido 360 
e não provido; - processo nº 19.775/2021 (Corecon-SP), Carlos Alberto Nastasi, recurso 361 
conhecido e não provido; - processo nº 19.780/2021 (Corecon-SP), Sérgio José De França Arruda, 362 
recurso conhecido e não provido; - processo nº 19.778/2021 (Corecon-SP), José de Sousa 363 
Barbosa, recurso conhecido e não provido; - processo nº 19.847/2021 (Corecon-SP), José Carlos 364 
Martins Basto, recurso conhecido e não provido; - processo nº 19.881/2021 (Corecon-SP), Luis 365 
Felipe Gazquez, recurso conhecido e não provido; - processo nº 19.782/2021 (Corecon-SP), 366 
Amanda Pollini Lopes, recurso conhecido e não provido; - processo nº 20.165/2022 (Corecon-367 
RJ), Mauro Campos Muniz, recurso conhecido e não provido; - processo nº 20.131/2022 368 
(Corecon-RJ), Ana Cláudia Tavares Mendes, recurso conhecido e não provido; - processo nº 369 
19.962/2022 (Corecon-RJ), Renan Helayel Vieira, recurso conhecido e não provido; - processo 370 
nº 19.954/2022 (Corecon-RJ), Joelcio Gama Mussi Junior, recurso conhecido e não provido; - 371 
processo nº 20.134/2022 (Corecon-RJ), Diego José Ferreira, recurso conhecido e não provido; - 372 
processo nº 19.956/2022 (Corecon-RJ), Carla Montenegro de Vasconcellos, recurso conhecido e 373 
não provido; - processo nº 19.961/2022 (Corecon-RJ), Flávio José Marques Peixoto, recurso 374 
conhecido e não provido; - processo nº 19.977/2022 (Corecon-RJ), Security Administradora de 375 
Recursos LTDA, recurso conhecido e não provido; - processo nº 19.927/2021 (Corecon-RJ), 376 
Hellen Vidal Guimarães, recurso conhecido e não provido; - processo nº 19.921/2021 (Corecon-377 
PR), Daniel Maurício Fedato, recurso conhecido e não provido; - processo nº 19.918/2021 378 
(Corecon-PR), Eliane Veteri de Souza Bastos, recurso conhecido e não provido; - processo: 379 
19.893/2021 (Corecon-PE), André Stefano Cabral de Assis, recurso conhecido e não provido; - 380 
processo: 19.763/2021 (Corecon-RJ), Juliana Rodrigues de Melo Silva, recurso conhecido e não 381 
provido; - processo nº 20.153/2022 (Corecon-SP), Danielle Wandke Adinolfi Jesus, recurso 382 
conhecido e não provido; - processo nº 20.155/2022 (Corecon-SP), Proart – Consultoria, 383 



 
Representações e Produções, recurso conhecido e não provido; - processo nº 20.133/2022 384 
(Corecon-RJ), Waldir Jesus de Araújo Lobão, recurso conhecido e não provido; - processo: 385 
19.922/2021 (Corecon-PR), Ivana Angela Zanini, recurso conhecido e provido; - processo: 386 
19.919/2021 (Corecon-PR), Tassia de Oliveira, recurso conhecido e provido; - processo: 387 
20.154/2022 (Corecon-SP), Héricles Mauro Valle, recurso conhecido e provido; - processo: 388 
20.132/2022 (Corecon-RJ), José Otávio da Silva, recurso conhecido e provido. O relatou incluiu 389 
o processo: 19.950/2022 (Corecon-SP), José Navasconi Junior, recurso conhecido e provido. Em 390 
votação, aprovados por maioria. Abstenção do conselheiro federal Wellington Leonardo da Silva 391 
nos processos do conselho regional de economia da 1ª região – RJ. Na sequência, a conselheira 392 
federal Maria Auxiliadora Sobral Feitosa apresentou os processos para homologação: exercício 393 
ilegal da profissão: - processo: 19.917/2021(Corecon-PR), Adenilson Aparecido Vieira, recurso 394 
conhecido e não provido; - processo: 20.150/2022 (Corecon-PR), Eduardo Hecht Baldissera, 395 
recurso conhecido e não provido; - processo: 20.148/2022 (Corecon-PR), A3 Capital Assessoria 396 
e Consultoria Financeira Ltda, recurso conhecido e não provido; - processo: 19.768/2021 397 
(Corecon-PR), Alexandre Salton de Souza Aranha. Cancelamento de Registro: - processo: 398 
19.776/2021 (Corecon-SP), Stefano Magli, recurso conhecido e não provido; - processo: 399 
19.779/2021 (Corecon-SP), Luciana Dias Alves, recurso conhecido e não provido; - processo: 400 
19.740/2021 (Corecon-SP), Alexandre Henrique Boni de Oliveira, recurso conhecido e não 401 
provido; - processo: 19.870/2021 (Corecon-RJ), Raul do Prado Rabell Netto, recurso conhecido 402 
e não provido; - processo: 20.023/2022 (Corecon-RJ), Rodrigo Luiz da Costa Pessanha, recurso 403 
conhecido e não provido; - processo: 19.764/2021 (Corecon-PR), Francisco Roberto Fuentes 404 
Tavares de Lira, recurso conhecido e não provido; - processo: 19.920/2021 (Corecon-PR), José 405 
Carlos Fin, recurso conhecido e não provido; - processo: 19.800/2021 (Corecon-RS), Tárik 406 
Capisani Buchabqui, recurso conhecido e não provido; - processo: 19.883/2021 (Corecon-ES), 407 
Giulianna Calmon Faria, recurso conhecido e não provido; - processo: 19.951/2022 (Corecon-408 
SP), Ana Luiza Mendes Nogueira, recurso conhecido e não provido; - processo: 19.949/2022 409 
(Corecon-SP), Raimundo Alonso Danes Ortiz, recurso conhecido e não provido. Suspensão de 410 
Registro. Processo: 19.929/2021(Corecon-MG), Kemersson Vasconcelos Abreu, recurso 411 
conhecido e provido. Em votação, aprovados por maioria. Abstenção do conselheiro federal 412 
Wellington Leonardo da Silva nos processos do conselho regional de economia da 1ª região – RJ. 413 
3.2.2. Processos de Auxílio Financeiro: A conselheira federal Maria de Fátima Miranda 414 
apresentou os processos de auxílio financeiro, sendo eles: - Processo: 20.112/2022 (Corecon-415 
MA), Auxílio Financeiro: Prêmio Maranhão de Economia, Valor: R$ 3.000,00. A relatora 416 
apresentou seu voto favorável. Em votação, aprovado por unanimidade; - Processo: 417 
20.188/2022(Corecon-RN), Auxílio Financeiro: XX Prêmio RN de Economia, valor R$ 3000,00. 418 
A relatora informou que o parecer contábil é pela possibilidade, uma vez que há dotação 419 
orçamentária e adimplência do Regional. Entretanto, o parecer jurídico alega não cumprimento 420 
do prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias entre a data da publicação e o encerramento das 421 
inscrições. Após discursão, a relatora apresentou seu voto pela concessão condicionada ao 422 
Corecon respeitar o prazo entre a publicação e o encerramento das inscrições. Em votação, 423 
aprovado por unanimidade; - Processo: 20.192/2022 (Corecon-PB), Auxílio Financeiro: X Prêmio 424 
Paraíba de Economia Prof. Celso Furtado, Valor: R$ 3.000,00. A relatora informou que o parecer 425 
contábil informa que o regional está inadimplente frente ao Cofecon. Não foi analisado ainda pela 426 
CTC o balancete do 2º trimestre de 2022. Entretanto, o balancete foi aprovado na presente Sessão 427 
Plenária; sendo assim, não há que se falar em impossibilidade. Em votação, aprovado por 428 
unanimidade; - Processo: 20.216/2022 (Corecon-PA/AP), Auxílio Financeiro: Prêmio Prof. 429 
Armando Corrêa Pinto – 2022, Valor: R$ 3.000,00. A relatora apresentou seu voto pela concessão 430 
condicionada ao Corecon respeitar o prazo entre a publicação e o encerramento das inscrições, à 431 



 
apresentação do balancete do 2º trimestre de 2022 e ao saneamento de qualquer pendência 432 
contábil junto ao Cofecon. Em votação, aprovado por maioria, com abstenção da conselheira 433 
federal Maria Auxiliadora Sobral Feitosa; - Processo: 20.219/2022 (Ange), Auxílio Financeiro: 434 
XXXVII Congresso da Ange, Valor: R$ 15.000,00. O parecer jurídico conclui pela 435 
impossibilidade do apoio pela forma intempestiva de apresentação do pleito, entretanto há que se 436 
considerar o interesse de parceria do Cofecon em promover o Congresso da Ange. A relatora 437 
apresenta voto favorável e submete ao plenário para aprovação. Em votação, aprovado por 438 
unanimidade. 3.2.3. Processos de Modernização Tecnológica: Relator: conselheiro federal Clovis 439 
Benoni Meurer. Processo: 19.978/2022 (Corecon-PI), Auxílio Financeiro: Modernização 440 
Tecnológica, Valor: R$ 10.512,00. O relator informou que o processo se refere pela pretensão à 441 
possibilidade de auxílio financeiro para aquisição de equipamentos de informática. A pendência 442 
que havia pela falta de homologação do balancete contábil foi sanada. Não havendo impedimento, 443 
o processo foi aprovado por unanimidade. O conselheiro federal Antônio de Pádua Ubirajara e 444 
Silva apresentou seu relato sobre o XXVIII Prêmio Brasil de Economia. Informou o recebimento 445 
de 63 (sessenta e três) inscrições para o prêmio, sendo: 18 (dezoito) monografias; 13 (treze) livros; 446 
19 (dezenove) artigos técnico/científicos, 02 (dois) artigos temáticos, totalizando 52 (cinquenta e 447 
dois) trabalhos habilitados. Desclassificações: 06 (seis) monografias, 01 (um) livro; 04 (quatro) 448 
artigos técnico/científicos. 4. Ordem do Dia. 4.1. Decisão Ad Referendum do Plenário: 4.1.1. 449 
Resolução nº 2.114, de 5 de julho de 2022: Modifica parcialmente o início da vigência da 450 
Resolução nº 2.108, 30 de maio de 2022, que altera dispositivos do Normativo de Procedimentos 451 
para Registro de Profissionais junto aos Corecons. O presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de 452 
Lacerda, apresentou resolução publicada ad referendum que convalida as carteiras de 453 
identificação profissional emitidas com chip criptográfico entre 21 de junho de 2022 até a entrada 454 
em vigor da citada resolução. Em votação, aprovada por unanimidade. 4.2. Descontos para 455 
recém-inscritos: inclusão de dispositivos no Normativo de Procedimentos para Registro de 456 
Profissionais junto aos Corecons - Resolução nº 1.945/2015 (Processo nº 15.643/2012); O vice-457 
presidente do Cofecon, Econ. Paulo Dantas da Costa, apresentou proposta para de ampliar o 458 
benefício para os recém-inscritos. A proposta é de até 100% para a primeira anuidade, até 50% 459 
para a segunda anuidade e até 25% para a terceira anuidade. Os Corecons poderão adotar políticas 460 
de anuidade diferenciada e descontos para os recém-inscritos, observadas as regras do Cofecon. 461 
Após discussão e esclarecimentos, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 462 
4.3. Anuidades e Emolumentos para o exercício de 2023 (Processo nº 20.186/2022);  O 463 
vice-presidente do Cofecon, Econ. Paulo Dantas da Costa, apresentou a variação do índice 464 
nacional de preços ao consumidor – INPC, no período de agosto/2021 a julho/2022, de 10,1248% 465 
(dez inteiros e mil duzentos e quarenta e oito décimos de milésimos por cento) e estabelece os 466 
valores exatos das anuidades devidas aos Conselhos de Economia para economista, no valor 467 
integral de R$ 739,91 (setecentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos), e para, pessoa 468 
jurídica individual e para pessoa jurídica com capital registrado de até R$ 10.000,00 (dez mil 469 
reais), o valor integral de R$ 739,91 (setecentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos). 470 
Apresentou, ainda, uma tabela para a demais pessoas jurídicas com capital acima de 10.000,00, 471 
com valores de anuidades de R$ 973,73 a R$ 7.789,82. O Conselho Regional de Economia poderá 472 
reduzir o valor da anuidade previsto em até 20% (vinte por cento). Após discussão, o item foi 473 
aprovado por unanimidade. 4.4. Padronização de dados de registro dos profissionais e 474 
pessoas jurídicas inscritos no Sistema Cofecon/Corecons (Processo nº 20.186/2022);  O 475 
vice-presidente do Cofecon, Econ. Paulo Dantas da Costa, relatou sugestão de adequações à 476 
normatização que trata da padronização de dados de registro dos profissionais e pessoas jurídicas 477 
inscritas no Sistema Cofecon/Corecon, para atender à possibilidade de formalização de registro 478 
profissional dos mestres e doutores em Economia e dos profissionais egressos de cursos de 479 



 
graduação em grau de bacharelado e conexos ao de Economia, devidamente aprovados pelo 480 
Cofecon. O relator apresentou parâmetro para a padronização dos dados dos registros para fins de 481 
inclusão no sistema informático de controle cadastral, de forma a não gerar dados divergentes 482 
e/ou conflituosos que tragam insegurança na gestão dos Conselhos Regionais de Economia. Após 483 
explicações e esclarecimentos, o item foi aprovado com por unanimidade. 4.5. Proposta de 484 
registro de bacharéis em Relações Internacionais do Centro Universitário 485 
Internacional. Procedência: Corecon-RO (Processo 20.100/2022); O relator, 486 

conselheiro federal Heric Santos Hossoé, apresentou seu relato  da análise da grade 487 

curricular do Curso de Relações Internacionais do Uninter, com duração de 3 anos, com 488 

vistas à emissão do registro. O Cofecon oficiou o Corecon-RO solicitando esclarecer a 489 

abrangência do curso em questão, sendo apenas para o polo Porto Velho/RO ou para 490 

outras unidades da Federação. Em resposta o Corecon-RO afirmou que a abrangência é 491 

nacional. O relator manifestou parecer favorável ao registro, visto que a formação 492 

contempla os requisitos e conhecimentos necessários ao bom desempenho de atividade 493 

correlata à econômica, conforme proposto no curso. Em votação, o parecer foi aprovado 494 

por unanimidade. (áudio, tarde, 16.09.2022 - 00:00:01 – 0:48:18) 4.6. Intercorrência no 495 

processo eleitoral do Corecon-PA/AP (Processo 20.236/2022); O relator, conselheiro 496 
federal Eduardo Rodrigues da Silva, informou que o Corecon-PA/AP não teve inscrição 497 
de chapa. Sugeriu a extensão do prazo de inscrição para o Regional e, se não for 498 
possível, o assunto será novamente submetido ao plenário. O conselheiro federal Omar 499 
Corrêa Mourão Filho tomou conhecimento, por meio de funcionária do Regional, que 500 
encerrou-se o prazo e não houve inscrição de chapa, aguarda orientações do Cofecon e 501 
pede um novo prazo para não prejudicar o processo eleitoral daquele conselho. Em 502 
votação, aprovado por unanimidade.5. Continuação Ordem do Dia. 5.1. XXVII 503 
Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia - SINCE (Processo nº 18.582/2022) ; O 504 
presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda , apresentou o item 5.1.1. 505 
Programação do Simpósio;  a superintendente do Cofecon Aline Tales Ferreira, a pedido 506 
do presidente do Cofecon, expôs a programação prévia dos painéis e grupos de trabalho, 507 
abordando também a estrutura para a realização da XI Gincana Nacional de Economia 508 
e a rede de hoteleira. (áudio, manhã, 17.09.2022 - 00:00:01 – 3:01:51)5.1.2. Apresentação 509 
e votação das propostas encaminhadas pelos Corecons (art. 9º do Regimento do 510 
SINCE); O presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda, apresentou um quadro 511 
com todos as propostas de itens sugeridos pelos Conselhos Regionais de Economia para 512 
análise nos grupos de trabalho no XXVII Simpósio Nacional dos Conselhos de 513 
Economia. 5.1.3. Ausência de candidaturas prévias para sede do próximo SINCE e 514 
encaminhamentos (§2º, art. 6º do Regimento do SINCE);  O presidente do Cofecon, 515 
Antonio Corrêa de Lacerda, comunicou que os registros de candidaturas para sediar a 516 
próxima edição deverão ser encaminhados ao Cofecon com antecedência mínima de 30  517 
(trinta) dias da sessão plenária anterior à data do evento. Ao informar que não houve 518 
candidaturas, propôs a reabertura do prazo e solicitou que elas sejam apresentadas na 519 
plenária de encerramento do XXVII Since. O conselheiro federal Paulo Roberto Polli 520 
Lobo comunicou que sugeriu ao presidente do Corecon-SC, econ. Silvio José Martins 521 
Filho, sediar o próximo Since. Ele comprometeu-se a discutir com o plenário do 522 
Corecon-SC. A conselheira federal Mônica Beraldo Fabrício da Silva solicitará ao 523 
Corecon-DF que estude a possibilidade de sediar o próximo Since. Em votação, 524 
aprovado por unanimidade a proposta do relator. 5.1.4. Requerimentos dos Corecons 525 
Acre, Rondônia e Roraima: solicitação de apoio para participação de delegados no 526 



 
evento. O presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda, apresentou os argumentos 527 
desses Conselhos Regionais, que requerem apoio para custear a participação de seus 528 

delegados no XXVII SINCE, justificando que sofrem com o aumento da inadimplência, 529 

com a queda do número de registros, ocasionada pelos cancelamentos advindos 530 

de aposentadoria e não exercício de atividades inerentes ou similares à profissão 531 

do economista, bem como com a redução expressiva de formandos das 532 

instituições de ensino superior. O relator apresentou seu voto pelo não 533 

atendimento pleito, pois entende que se for aberta exceção outros conselhos 534 

poderão requerer e submeteu ao plenário para discussão e deliberação.  A 535 

competência para enviar os delegados são de responsabilidades dos respectivos 536 

conselhos regionais de economia. O conselheiro federal Paulo Roberto Polli Lobo 537 

sugeriu que a rede de hoteleira do XXVII Since cedesse gratuitamente 538 

hospedagem para esses delegados. A conselheira federal Mônica Beraldo 539 

Fabrício da Silva informou que pesquisou no site de hospedagem e há opção de 540 

hotéis com valores melhores. O conselheiro federal e presidente da comissão de 541 

licitação, Eduardo Rodrigues da Silva esclarece que é importante evitar reserva 542 

fora da contratação. A superintendente do Cofecon, Aline Tales Ferreira 543 

esclareceu que foram negociadas reserva de hotel e com as hospedagens, haverá 544 

desconto na locação da sala da plenária no hotel. O presidente do Cofecon, 545 

Antonio Corrêa de Lacerda deu como encaminhamento a realização de reunião 546 

com a comissão organizadora do XXVII Since, para tratar o assunto. 5.2. 547 

Requerimentos de prorrogação do VIII Nacional de Recuperação de Créditos - 548 
RECRED (Processo nº 19.310/2020); Procedência: Corecons Bahia, Maranhão, Rio 549 
Grande do Norte, São Paulo e Sergipe. O vice-presidente do Cofecon, Econ. Paulo 550 
Dantas da Costa, apresentou a solicitação dos Conselhos Regionais da Bahia, Maranhão, 551 
Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe. Esclareceu que o prazo para adesão ao 552 
programa que estava em vigência finalizou e os Regionais solicitaram prorrogação. O 553 
relator apresentou voto favorável para a prorrogação até o final de dezembro deste ano. 554 
O conselheiro federal Paulo Roberto Polli Lobo sugeriu que fosse estendido até 2023. 555 
Após discussão, foi aprovada por unanimidade a proposta do relator. 5.3. Solicitação de 556 
aquisição de exemplares do livro “Desigualdades - visões do Brasil e do mundo", 557 
organizado por João Hallak Neto, conselheiro do Corecon-RJ, e por Fernando Gaiger 558 
Silveira. Procedência: Fernando Augusto Mansor de Mattos (Processo nº 559 
20.180/2022); O relator, conselheiro federal Fernando de Aquino Fonseca Neto , 560 
apresentou o pedido de aquisição de livros, com parecer pela impossibilidade, uma vez que 561 
é uma iniciativa de caráter comercial. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 5.4. 562 
Proposta de parceria para impressão de livro “Dominância Financeira e Privatização 563 
das Finanças Públicas no Brasil”, produzido pelo Fórum Nacional Permanente de 564 
Carreiras Típicas de Estado – Fonacate (Processo nº 20.151/2022);  O relator, 565 
conselheiro federal Fernando de Aquino Fonseca Neto , apresentou o pedido de aquisição 566 
de livros solicitado pelo Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado – 567 
Fonacate, que por sua vez, como contrapartida estampará a logomarca do Cofecon. O 568 
relator é favorável ao pleito, mas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e não no 569 
valor solicitado de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil  reais), condicionado à aprovação 570 
prévia do conteúdo pelo Cofecon e à inserção explícita, na obra, de que o conteúdo não 571 
representa necessariamente os posicionamentos institucionais do Cofecon. 5.5. 572 



 
Relacionamento institucional Brasil e Portugal: Termo de Reciprocidade Co nselho 573 
Federal de Economia e Ordem dos Economistas de Portugal (Processo nº 19.618/2021); 574 
O relator e membro da comissão de normas, Econ. Antônio de Pádua Ubirajara e Silva, 575 
apresentou a minuta do Termo de Reciprocidade do Cofecon com a Ordem dos 576 

Economistas de Portugal, a fim de facilitar o acesso e o exercício profissional aos 577 

economistas brasileiros em Portugal e portugueses no Brasil. Após discussão, o assunto 578 

foi encaminhado à Comissão de Normas para análise das legislações aplicadas. O 579 

presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda informou que se reunirá com o 580 

presidente da Ordem dos Economistas de Portugal a fim de criar as bases para aprofundar 581 

as várias iniciativas já em curso e sair da reunião com um protocolo de entendimento. 582 

Inclusão de item de pauta. Declaração de acesso do TCU à Declaração de Ajuste de Imposto 583 

de Renda Física (DIRPF). O presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda solicitou ao 584 
procurador geral do Cofecon, Fábio Ronan Miranda Alves, e à superintendente do Cofecon, Aline 585 
Tales Ferreira, que apresentassem o item e o formulário de autorização de acesso aos dados das 586 
declarações de ajuste anual de imposto de renda pessoa física, permitindo ao Tribunal de Contas 587 
da União o acesso às declarações dos conselheiros e funcionários do Cofecon. O Fórum dos 588 
Conselhos Federais das Profissões Regulamentadas entende que a solicitação é pertinente. O 589 
Conselho deverá encaminhar ao TCU os formulários autorizando ou não o acesso às declarações. 590 
Foi informado ainda que o prazo para entrega já venceu. Na sequência, os formulários foram 591 
distribuídos aos conselheiros federais para assinatura. O conselheiro Clovis Benoni Meurer 592 
apresentou a informação do termo de referência das carteiras profissionais (e-CIP) e do certificado 593 
digital para pessoa física e jurídica. Foram feitos os esclarecimentos e dado encaminhamento ao 594 
item que, segundo o relator, é um benefício aos profissionais registrados 6. Outros Assuntos. A 595 
conselheira federal Mônica Beraldo Fabrício da Silva informou que o Corecon-DF tem interesse 596 
em se candidatar para sediar o próximo Since.7. Encerramento. O presidente do Cofecon, 597 
Antonio Corrêa de Lacerda, agradeceu a presença de todos e, às doze horas e quarenta e cinco 598 
minutos, deu por encerrados os trabalhos, dos quais eu, Jane Lopes da Silva, lavrei a 599 
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo presidente da 600 
Sessão. Brasília, dezessete de setembro de dois mil e vinte e dois. 601 
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