Síntese das Decisões do Plenário do COFECON no exercício de 2017

676ª Sessão Plenária Ampliada
Ordinária do Conselho Federal de
Economia
Data: 03 e 04/02/2017
Cidade: BRASÍLIA-DF.

677ª Sessão Plenária Ordinária
Ampliada do Conselho Federal
de Economia
Data: 24 e 25/03/2017
Cidade: Brasília-DF.

1. Leitura, emendas e aprovação da Ata da 675ª Sessão Plenária, realizada
no dia 03 de dezembro, em Brasília-DF.
2. Discussão e aprovação da nota técnica objeto do debate de conjuntura
econômica.
3. Aprovação das competências e composições das comissões permanentes
(Tomadas de Contas e Licitação) e temáticas e grupos de trabalho.
4. Aprovação do calendário de eventos do COFECON.
5. Aprovação do Regulamento da VII Gincana Nacional de Economia.
6. Aprovação do Regulamento da XXIII Prêmio Brasil de Economia.
7. Aprovação da proposta de organização do XXII Congresso Brasileiro de
Economia - CBE, especificamente no que tange à programação e
cronograma apresentados pelo Conselho Regional de Minas Gerais.
8. Aprovação da Resolução sobre tratamento dispensado às Sociedades
Uniprofissionais.
9. Indeferimento, fundamentado na Resolução nº 1.851/2011, de Recurso
Administrativo interposto pelo Sindicato dos Economistas do Estado do
Paraná contra o indeferimento do pedido de informações sobre os
economistas registrados no Corecon-PR para fins de recolhimento de
contribuição sindical
10. Aprovação de alteração de dispositivos do Normativo de Procedimentos
para Registro de Profissionais junto aos Conselhos Regionais de Economia.
11. Revista Economistas: proposta de captação de recursos visando
ampliação da tiragem. Após discussão, os conselheiros não aprovaram o
gasto para a confecção da revista, mas aprovaram a representação comercial
e sugeriram inserir publicidade também na página do Cofecon, bem como
produzir a revista digital.
12. Criação de Grupo de Trabalho responsável pelas articulações com o
Conselho Federal de Administração.
13. Aprovação da instituição do VI Programa de Recuperação de Créditos no
âmbito dos Conselhos Regionais
14. Análise dos processos administrativos.
1. Aprovação da Ata da 676ª Sessão Plenária, realizada nos dias 3 e 4 de
fevereiro de 2017, em Brasília-DF
2. Aprovação do “Desafio Quero ser Economista”
3. Aprovação da proposta de organização e realização do XXVI Simpósio
Nacional dos Conselhos de Economia
4. Aprovação da composição do Conselho Editorial 2017
5. Análise dos processos administrativos e contábeis (retificação).
6. Discussão e aprovação da nota técnica objeto do debate de conjuntura
econômica
7. Plano de redução de despesas do Cofecon, as propostas foram aprovadas,
com ressalva para os itens Acordo Coletivo de Trabalho e Demissões, que
deverão ser discutidos oportunamente.
8. Aprovação da proposta de alteração do layout e da metodologia de custeio
das carteiras profissionais dos economistas
9. Aprovada a redução no valor das diárias, fixando-as no montante de R$
650,00.
10. Entendimentos sobre os Projetos de Lei nº 439/2015 e 658/2007, As
propostas de conciliação foram aprovadas, com exceção do item orçamento.
11. Aprovação da proposta de criação de resolução que os Conselhos
Regionais, obrigatoriamente, remeterão ao Cofecon, até o dia 20 de cada
mês, o demonstrativo de repasse, ou o recibo de depósito referente à cotaparte do COFECON

