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ATA DA 10ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1 
DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13ª 2 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 15 DE 3 
OUTUBRO DE 2016. 4 

MEMBROS PARTICIPANTES – Conselheiros: Nelson Azevedo dos Santos, José Guilherme 5 

Fonseca de Azevedo, Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, Stony Bindá Figueiredo, Kamilla 6 

Ingrid Loureiro e Silva, Francisco de Assis Mourão Junior e Martinho Luis Gonçalves Azevedo. As 7 

justificativas de ausências seguem em anexo. Estavam presentes na reunião a advogada do Regional 8 

Dra. Carla Mendes e a Conselheira Federal Denise Kassama Franco do Amaral. Foi designada para 9 

secretariar a presente reunião, a Gerente Executiva Albertina de Fátima Souza de Santana. 10 

ABERTURA – Às nove horas do dia quinze de outubro de dois mil e dezesseis, em sua sede, na 11 

Rua Leonardo Malcher, nº. 768, Centro, realizou-se a 10ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho 12 

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

Corecon-AM, o  Economista Nelson Azevedo dos Santos, que distribuiu a pauta da reunião, 14 

prosseguindo com os seguintes assuntos: 1.EXPEDIENTE: 1.1 Homologação da Ata da 9ª 15 

Sessão Plenária Ordinária de 17 de setembro de 2016. O presidente perguntou se todos leram a 16 

Ata previamente encaminhada por e-mail, se estava de acordo com o que foi discutido na plenária e 17 

na sequencia, não havendo nenhuma manifestação contrária, a Ata foi aprovada. 1.2 Informes da 18 

presidência: O presidente da Sessão leu para os presentes os documentos recebidos: a) Escolha 19 

Destaque Econômico do Ano: O presidente do Corecon-AM, Sr. Nelson Azevedo informou o 20 

recebimento do Ofício Circular nº117/2016/COFECON , cujo assunto é a escolha do Destaque 21 

Econômico do Ano. As entidades escolhidas durante a 672ª Sessão Plenária Ampliada do 22 

COFECON, realizada no dia 03/09/2016, em Natal/RN, por meio de votação, para que a Plenária 23 

dos Regionais escolham, dentre elas, uma entidade para cada modalidade a serem submetidas 24 

novamente ao Cofecon, podendo acrescentar mais um nome à listagem. São elas: Destaque Técnico, 25 

Destaque Academia e Destaque Mídia. O prazo para os Regionais se manifestarem é até dia 26 

15/11/2016. Diante do exposto, conforme o prazo estabelecido, o assunto voltará na próxima 27 

plenária para ser decidido. b) Oficio Circular nº141/2016/COFECON- O presidente informou que 28 

considerando as manifestações relativas as PLS 658/2007, o Cofecon exorta aos Conselhos 29 

Regionais que façam, o quanto antes, um comunicado aos Economistas de suas respectivas Regiões, 30 

incentivando-os a acessarem o portal e votarem sim ao nosso projeto de lei, por meio de endereço a 31 

ser divulgado nas páginas oficiais dos Conselhos;  c) Requerimento CHAPA 01: O presidente 32 

informou que recebeu de uma das chapas inscritas uma manifestação de protestos e pedido de 33 

providências. Em relação ao assunto solicitou que a Comissão Eleitoral analisasse os fatos 34 

abordados no documento, que questionava a demora na liberação dos vídeos, que tem prazo de 06 35 

horas para resposta, além do questionamento do número de visualizações dos vídeos, antes de serem 36 

aprovados pela Comissão. Com a palavra o Presidente da Comissão Eleitoral, Martinho Azevedo 37 

informou que algumas liberações de fato dependiam das condições dos membros para visualizar e 38 

dar retorno para a Chapa solicitante. Alguns tiveram dificuldade com o acesso a internet e por 39 

motivo de viagem. Quanto ao questionamento do número de visualizações de vídeos, deixou claro 40 

que a Comissão, seus membros podem e devem visualizar o quanto acharem necessário o mesmo 41 

vídeo antes da sua liberação. Dessa forma explicou que a Comissão esta se mantendo neutra no 42 

processo e preza pela lisura do mesmo, procurando seguir o que consta no Regramento Eleitoral.    43 

2. ORDEM DO DIA: 2.1 Andamento do Processo de Atualização do Regimento Interno: A 44 

comissão que trata da atualização do Regimento Interno informou que esta em fase de finalização 45 

de ajustes, faltando o parecer do jurídico sobre o assunto e passará para a plenária analisar. 2.2 46 

Ofício Circular nº 117/2016/COFECON- Escolha Destaque Econômico do Ano: O assunto foi 47 
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tratado anteriormente. 2.3 Processo Eleitoral 2016: O presidente informou que a Comissão 48 

Eleitoral até o presente momento está fazendo um excelente trabalho e tomou ciência de algumas 49 

solicitações de impugnações de candidatos e chapas.  Com a palavra o presidente da Comissão 50 

Eleitoral, Martinho Azevedo informou que as ações seguem o Regulamento Eleitoral. A 51 

neutralidade e seriedade dos membros contribuem para um pleito sem vícios. 2.4 Dia do Estudante 52 

de Economia: Evento: ECONOJOGOS e ELEIÇÃO CORECON ACADÊMICO: Com a 53 

palavra o presidente Nelson Azevedo informou que no dia 29/10/2016, no clube do trabalhador, 54 

com o apoio da FIEAM, será realizado o ECONOJOGOS (atividades esportiva entre os alunos de 55 

economia) e a ELEIÇÃO PARA O CORECON ACADÊMICO(elegerá os representantes das 56 

faculdades junto ao conselho). 2.5 Processos Administrativos: Conselheiro Relator: 57 

FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JUNIOR : 2.5.1 Cancelamento de Pessoa Física:  a) 58 
Adriana Said Negreiros Mascarenhas Pontes– Economista formalizou seu pedido de 59 

cancelamento com a justificativa de não exercer a profissão de Economista e é bancária. Após 60 

análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente 61 

não atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois a 62 

documentação apresentada pelo economista não é suficiente para o cancelamento. O Conselheiro 63 

relator votou pelo indeferimento do pedido e pediu vista do processo, tendo seu voto sido 64 

acompanhado pela Plenária;b) Francisco Elno Bezerra Herculando– Economista formalizou seu 65 

pedido de cancelamento com a justificativa de não exercer a profissão de Economista e informou 66 

está aposentado. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o 67 

pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da 68 

Consolidação, pois comprova que a profissional não exerce atividade de Economista de forma que o 69 

Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela 70 

Plenária; 2.5.2 Suspensão de Registro de Pessoa Física. Conselheiro Relator: Francisco de 71 

Assis Mourão Júnior: a)Francisco de Assis Araujo Junior: O Economista formalizou seu pedido 72 

de suspensão de registro, alegando desemprego temporário. Após análise da documentação 73 

apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o 74 

subitem 8.2, inciso I, do Capítulo 6.1.1.1.1 da Consolidação, de forma que o Conselheiro relator 75 

votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária;  3. 76 

FINANCEIRO: 3.1 Demonstrativo Financeiro Prestação de Contas AGOSTO/2016 e 77 
SETEMBRO/2016: Com a palavra o Conselho arrecadou, até o mês de AGOSTO de 2016, o valor 78 

correspondente a R$ 538.229,81, que representa 84,36% da Previsão Orçamentária de 2016, que é 79 

de R$ 638.000,00. A despesa realizada, até o mês de AGOSTO de 2016, atingiu o valor de R$ 80 

404.101,10, que corresponde a 63,34% da Previsão Orçamentária de 2016.  COMPARATIVO DA 81 

RECEITA / DESPESA - EXERCÍCIOS 2015/2016: Receita Arrecada em AGOSTO/2015: R$ 82 

33227,72. No mesmo período em 2016 foi de R$ 33.371,37, uma diferença de R$ 143,65 em reais e 83 

em percentual 0,43%. A despesa Realizada em AGOSTO/2015 foi de R$ 43.488,00 no mesmo 84 

período em 2016 foi de R$ 53.505,32 , diferença em reais de (- 10.017,32) e percentual de -23,03. 85 

No mês de SETEMBRO de 2016, o valor correspondente a R$ 559.273,94, que representa 87,66% 86 

da Previsão Orçamentária de 2016, que é de R$ 638.000,00. A despesa realizada, até o mês de 87 

SETEMBRO de 2016, atingiu o valor de R$ 440.789,68, que corresponde a 69,09% da Previsão 88 

Orçamentária de 2016.  COMPARATIVO DA RECEITA / DESPESA - EXERCÍCIOS 2015/2016: 89 

Receita Arrecada em SETEMBRO/2015: R$ 33.884,00. No mesmo período em 2016 foi de R$ 90 

21.044,13, uma diferença de - R$ 12.839,87 em reais e em percentual -37,89%. A despesa 91 

Realizada em SETEMBRO/2015 foi de R$ 44.207,69 no mesmo período em 2016 foi de R$ 92 

36.689,08 , diferença em reais de R$ 7.518,61 e percentual de 17,01%  .3.2 Total de Projetos 93 

Registrados no mês de SETEMBRO/2016: O presidente da Sessão Plenária Nelson Azevedo 94 
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informou que no mês de setembro/2016 foram registrados 19 projetos, sendo 03 projetos de Pessoa 95 

Física e 16 Projetos de Pessoa Jurídica, perfazendo o valor de R$ 3.800,00( três mil e oitocentos 96 

reais). OUTROS ASSUNTOS: 4.1 Informes das Comissões: - COMISSÃO DE TOMADAS DE 97 

CONTAS: Com a palavra o presidente da Comissão, Stony Bindá Figueiredo informou que 98 

conforme calendário das visitas mensais, ele veio e estará vindo ao Conselho para analisar as 99 

contas. - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO- Com a saída e incorporação de novos membros, a 100 

nova comissão irá apresentar seu cronograma de trabalho de fiscalização.  COMISSÃO DE 101 

LICITAÇÃO Qualquer necessidade de processo está sendo feito dentro das normas licitatórias- 102 

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL- A Comissão de Valorização Profissional 103 

dará andamento nos projetos e o próximo evento agendado no calendário é o ECONOJOGOS, em 104 

homenagem ao Estudante de Economia. Será realizado no dia 29/10/2016, no clube do Trabalhador, 105 

no Aleixo. Pede participação de todos, pois precisará de ajuda nas atividades que serão 106 

desenvolvidas. Com a palavra o presidente da Sessão, Sr. Nelson Azevedo dos Santos agradeceu a 107 

presença de todos. Conforme o calendário a décima primeira sessão plenária ordinária será realizada 108 

no dia 12/11/2016, às 09:00h. E nada mais havendo a tratar, Sr. Nelson Azevedo dos Santos deu por 109 

encerrado os trabalhos da Décima Sessão Plenária Ordinária, às 12 horas, dos quais eu Albertina de 110 

Fátima Souza de Santana, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e 111 

pelo Presidente da Sessão. Manaus, 15 de outubro de 2016.  112 
 113 
 114 
 115 

Econ. Nelson Azevedo dos Santos 116 
Presidente 117 
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 119 

 120 
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Econ. Albertina de Fátima Souza de Santana 122 
CORECON-AM nº. 2.499 123 

Gerente Executiva  124 
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