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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13º 2 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 17 DE 3 
OUTUBRO DE 2015. 4 

 MEMBROS PARTICIPANTES – Conselheiros: Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, 5 

Nelson Azevedo dos Santos, José Guilherme Fonseca de Azevedo, José Carlos Mota 6 

dos Santos, Marcello Daniel Laredo, Stony Binda Figueiredo, Pedro de Faria e 7 

Cunha Monteiro, Caroline Vasconcelos Gonçalves e Amanda Carla Nascimento 8 

Torres Evangelista. Estava presente na reunião o contador do Regional Sr. Alber 9 

Furtado. Foi designada para secretariar a presente reunião, a Gerente Executiva 10 

Albertina de Fátima Souza de Santana. ABERTURA – Às onze horas do dia 11 

dezessete de outubro de dois mil e quinze, em sua sede, na Rua Leonardo 12 

Malcher, nº. 768, Centro, realizou-se a 10ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho 13 

Regional de Economia – 13ª Região – AM. Foi designado para presidir a sessão o 14 

Economista Nelson Azevedo dos Santos, que distribuiu a pauta da reunião, 15 

prosseguindo com os seguintes assuntos: 1. ORDEM DO DIA: 1.1. Homologação da 16 

Ata da 09ª Sessão Plenária Ordinária de 12.09.2015: Colocada em discussão a 17 

todos os Conselheiros para apreciação e análise. Na sequencia, não havendo 18 

nenhuma manifestação contrária, a Ata foi aprovada. 2. FINANCEIRO: 2.1 19 

Demonstrativo Financeiro SETEMBRO/2015: DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA x 20 

DESPESA ORÇAMENTÁRIA O Conselho arrecadou, até o mês de SETEMBRO de 21 

2015, o valor correspondente a R$ 489.755,40, que representa 69,60% da Previsão 22 

Orçamentária de 2015, que é de R$ 703.713,88. A despesa realizada, até o mês de 23 

SETEMBRO de 2015, atingiu o valor de R$ 410.506,70 que corresponde a 58,33% da 24 

Previsão Orçamentária de 2015.  COMPARATIVO DA RECEITA / DESPESA - 25 

EXERCÍCIOS 2014/2015: Receita Arrecada em SETEMBRO/2014: R$ 25.838,32. No 26 

mesmo período em 2015 foi de R$ 33.884,00, uma diferença de R$ 8.045,68 em 27 

reais e em percentual 31,14%. A despesa Realizada em SETEMBRO/2014 foi de R$ 28 

36.286,74, no mesmo período em 2015 foi de R$ 44.207,69, diferença em reais de 29 

(R$ 7.920,95) e percentual de -21,83%. 2.2. Total de Projetos Registrados: O 30 

Presidente informou à Plenária sobre o registro de 33 projetos, sendo 21 31 

registrados em nome de Pessoa Jurídica e 12 em nome de Pessoa Física. Após a 32 

análise dos demonstrativos financeiros, o Plenário homologou a peça contábil. 3. 33 

PROCESSOS: 3.1 HOMOLOGAÇÃO DE REGISTROS: Registros  profissionais –34 

Conselheiro Relator: José Guilherme Fonseca de Azevedo. 3.1.1 Registros de 35 

Pessoa Física: a) Sheila Ricelli Macedo do Nascimento– Registro nº. 2.913 – 36 

Registro com diploma – CIESA; b) Pablo Rock Dias Carvalho – Registro nº. 2.914 – 37 

Registro com diploma - CIESA; c) Erika Thamara Neves Trindade – Registro nº. 38 

2.915 – Registro sem diploma - UEA; d) Simone Araújo de Oliveira– Registro nº. 39 

2.916 – Registro sem diploma – UEA; e) Boris Enrique Perez Pereira – Registro nº. 40 

2.917 – Registro com diploma - UFAM; f) Rodrigo Cavalheiro– Registro nº. 2.918 – 41 

Registro com Diploma – SANTA CRUZ; g) Juliana Chacon Cavalcante– Registro nº. 42 

2.919 – Registro sem Diploma – UEA; h) Luis Carlos Souza Vela– Registro nº. 2.920 43 

– Registro com Diploma – CIESA; i) Joelle Bentes de Oliveira– Registro nº. 2.921– 44 

Registro sem Diploma – UEA; j) Raisa Karem Silva de Azevedo– Registro nº. 2.922 45 

– Registro com Diploma – UFAM; k) Barbara Priscila Figueiredo Formoso– Registro 46 

nº. 2.923 – Registro com Diploma – UFAM; l) Milana Pacheco Ribeiro de Oliveira– 47 
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Registro nº. 2.924 – Registro sem Diploma – UEA; m) Yriane Froes Assayag– 48 

Registro nº. 2.925 – Registro sem Diploma – UEA; 4. PROCESSOS: Conselheiro 49 

Relator: José Guilherme Fonseca de Azevedo: 4.1 Cancelamento de Registro 50 

de Pessoa Física: 1) Processo nº 058/1985- Francisco do Nascimento Tavares- 51 

Economista formalizou seu pedido de cancelamento com a justificativa de não 52 

exercer a profissão de Economista e esta aposentado. Após análise da 53 

documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do 54 

Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da 55 

Consolidação, pois comprova que o profissional não exerce atividade de 56 

Economista de forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, 57 

tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; 2) Processo nº 433/1998- Flavia 58 

Ribeiro da Gama- Economista formalizou seu pedido de cancelamento com a 59 

justificativa de não exercer a profissão de Economista, exerce outra atividade, é 60 

professora de inglês. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro 61 

Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 62 

8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que o 63 

profissional não exerce atividade de Economista de forma que o Conselheiro 64 

relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela 65 

Plenária; 3) Murilo de Araújo Vieira Junior- Economista formalizou seu pedido de 66 

cancelamento com a justificativa de não exercer a profissão de Economista, 67 

exerce outra atividade, é técnico administrativo. Após análise da documentação 68 

apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende 69 

ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois 70 

comprova que o profissional não exerce atividade de Economista de forma que o 71 

Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido 72 

acompanhado pela Plenária; 4) Afranio Jose da Silva Braga- Economista 73 

formalizou seu pedido de cancelamento com a justificativa de não exercer a 74 

profissão de Economista, exerce outra atividade, Vendedor de Móveis. Após 75 

análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o 76 

pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 77 

6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que o profissional não exerce atividade 78 

de Economista de forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do 79 

pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; 5) Onisvaldo Paiva dos 80 

Santos - Economista formalizou seu pedido de cancelamento com a justificativa 81 

de não exercer a profissão de Economista, exerce outra atividade, Contador 82 

SEMSA. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator 83 

constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, 84 

inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que o profissional 85 

não exerce atividade de Economista de forma que o Conselheiro relator votou 86 

pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; 4.2 87 

Suspensão de Registro de Pessoa Física: 1) Processo nº 035/2006- Francielly 88 

Beatriz Fernandes O Economista formalizou seu pedido de prorrogação por mais 89 

um ano da suspensão de registro, alegando desemprego temporário. Após análise 90 

da documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do 91 

Requerente atende ao que prevê o subitem 8.2, inciso I, do Capítulo 6.1.1.1.1 da 92 

Consolidação, de forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do 93 

pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; b) Mônica Xavier 94 
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Herculano Gonçalves: O Economista formalizou seu pedido de suspensão de 95 

registro, pois alega desemprego temporário. Após análise da documentação 96 

apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende 97 

ao que prevê o subitem 8.2, inciso I, do Capítulo 6.1.1.1.1 da Consolidação, de 98 

forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu 99 

voto sido acompanhado pela Plenária; 4.2 Cancelamento de Registro de Pessoa 100 

Jurídica: Processo nº. 012/1985 – PMONTEIRO CONSULTORIA EMPRESARIAL 101 

EIRELI- 148- O economista Pedro Monteiro pediu a palavra para esclarecer o 102 

motivo de cancelamento da Empresa, pois o mesmo é proprietário.  Com a 103 

palavra o economista explicou que continuará contribuindo como pessoa física, 104 

mas não manterá a empresa, pois não faz projetos com a pessoa jurídica. O 105 

Conselheiro Relator analisou os documentos, logo em seguida aprovou sendo sua 106 

decisão seguida pela plenária; 5. EXPEDIENTES: a) Reajustes das anuidades e 107 

taxas para o ano de 2016: O presidente apresentou aos conselheiros a planilha 108 

contendo os valores a serem praticados em 2016. Segue em anexo, os valores 109 

definidos e aprovados pela Plenária.  b) Feriado 28/10/2015; Foi solicitado pelos 110 

funcionários que o feriado do dia 28/10/2015(Dia do Servidor Público) fosse 111 

utilizado conforme necessidade dos mesmos. A plenária acatou o pedido.  6. 112 

INFORMES DO PRESIDENTE: a) Informes da Comissão Eleitoral: O presidente da 113 

Plenária, Sr. Nelson Azevedo passou a palavra para o Conselheiro Stony Bindá que 114 

falou do andamento do Processo Eleitoral. O conselheiro e presidente da Comissão 115 

Eleitoral do Pleito 2015, falou que reuniu anteriormente com os membros da 116 

Comissão Eleitoral e trouxeram para a Plenária alguns pontos a serem discutidos e 117 

decididos. O presidente disse ter recebido do Corecon-AM o ofício PRESI 118 

nº.075/2015/CORECON-AM, no dia 07/10/2015 que trata de solicitação de defesa 119 

e retratação da postagem feita no dia 06/10/2015 pela Chapa 2, que ao ver da 120 

Instituição atingia diretamente as funções básicas de uma das ações do Conselho, 121 

que é Fiscalizar. Juntos os membros da Comissão Eleitoral assistiram os vídeos da 122 

Chapa 2, onde também  concluíram que de forma indireta levantava uma grave 123 

suspeição quanto a conduta profissional e pessoal, não só do presidente deste 124 

regional, como do corpo de conselheiros que compõem a atual gestão, no que diz 125 

respeito a utilização dos recursos financeiros arrecadados e a sua destinação, 126 

induzindo os telespectadores, sobretudo os economistas registrados  e 127 

potencialmente eleitores no pleito de 2015, a pensarem que tais recursos podem 128 

estar ou não sendo utilizados para fins que não seja os de interesse da categoria 129 

ou até mesmo escusos. Diante do exposto, a Comissão deferiu o pedido referente 130 

o ofício e em seguida comunicou a Chapa 2 que: providenciasse a retirada urgente 131 

do material postado na pagina do facebook, que se abstivessem de veicular o 132 

vídeo ora em comento e que a chapa se retratasse formal que aludia o referido 133 

oficio. Em resposta a Chapa 2 falou que o pedido de retratação formal não pode 134 

ser considerado tendo em vista que a Comissão Eleitoral não tem competência 135 

para analisar e pedir retratação de uma hipótese de ofensa, sendo essa 136 

competência do Conselho da Autarquia mediante a observação do contraditório e 137 

da ampla defesa, sendo esse um pedido de desagravo. Diante do fato narrado, o 138 

presidente da Comissão Eleitoral encaminhou os documentos para a Plenária 139 

analisar e solicitou apoio na decisão, pois se a Comissão Eleitoral como foi 140 

apontada pela Chapa 2, de não ter competência para definir assuntos 141 



 
 

 

 4 

relacionados ao posto designado a eles, a Plenária por ser soberana poderia 142 

analisar os fatos e tomar uma decisão sobre o assunto relatado, posto que no dia 143 

14/10/2015, no próprio documento protocolado pela Chapa 2, no item que trata 144 

DO DEFERIMENTO DA COMISÃO ELEITORAL, em um dos parágrafos foi colocado: “ 145 

Que o pedido de retratação formal não pode ser considerado tendo em vista que a 146 

Comissão Eleitoral não tem competência para analisar e pedir retratação de uma 147 

hipótese de ofensa, sendo essa competência do Conselho da Autarquia, mediante 148 

a observação do contraditório e da ampla defesa, sendo esse um pedido de 149 

DESAGRAVO”. Mediante a documentação, os conselheiros analisaram e decidiram 150 

por unanimidade que o Corecon-AM, independente das questões eleitorais e como 151 

conselho representativo de uma categoria, devesse se manifestar e defender-se 152 

de qualquer situação que levante qualquer suspeita e prejudicasse a imagem do 153 

Conselho.Com a palavra, o presidente do CORECON-AM, Marcus Evangelista 154 

informou que esta aguardando uma cópia do estudo que o Ibrase fez sobre a 155 

região, para assim fazer o pagamento acordado, conforme a 2ª Sessão Plenária 156 

Ordinária deste regional, realizada no dia 21/02/2015. Com a palavra o 157 

presidente da Sessão, Sr. Nelson Azevedo dos Santos agradeceu a presença de 158 

todos e informou que continua dando prioridade às ações que elevem a Profissão 159 

e solicitou ajuda de todos os conselheiros presentes.  7. PRÓXIMA PLENÁRIA: O 160 

Plenário decidiu marcar a próxima Reunião Ordinária no dia 14 de novembro de 161 

2015, às 11 horas. E nada mais havendo a tratar, Sr. Nelson Azevedo dos Santos 162 

deu por encerrado os trabalhos da décima Sessão Plenária Ordinária, às 12 horas, 163 

dos quais eu Albertina de Fátima Souza de Santana, lavrei a presente Ata que, 164 

lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente da Sessão. 165 

Manaus, 17 de outubro de 2015.   166 
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Econ. Marcus Anselmo da C. Evangelista     Econ. Albertina de Fátima S. de Santana 177 
    Presidente                                            Gerente Executiva 178 
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