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 2 
ATA DA 10ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 3 
DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13º 4 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 14 DE 5 
OUTUBRO DE 2017. 6 

MEMBROS PARTICIPANTES – Conselheiros: Nelson Azevedo dos Santos, Stony Bindá 7 

Figueiredo, Ronney César Campos Peixoto, Francisco de Assis Mourão Júnior, Martinho Luis 8 

Gonçalves Azevedo, Nilson Tavares Pimentel, Nelson dos Santos Ale Junior e Bianca de Alencar 9 

Mourão. Estavam presentes na reunião, a Assessora Jurídica, Carla Mendes, o fiscal do Regional Sr. 10 

Luiz Cesar Teixeira da Silveira, a Gerente Executiva Albertina de Fátima Souza de Santana e em 11 

anexo as justificativas dos conselheiros que por motivos particulares não puderam comparecer à 12 

Sessão Plenária. Registro a presença da Conselheira Federal Denise Kassama Franco do Amaral. 13 

Foi designada para secretariar a presente reunião, a Gerente Executiva Albertina de Fátima Souza 14 

de Santana. ABERTURA – Às nove horas e quinze minutos do dia quatorze de outubro de dois mil 15 

e dezessete, em sua sede, na Rua Leonardo Malcher, nº. 768, Centro, realizou-se a 10ª Sessão 16 

Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia – 13ª Região – AM. Foi designado para 17 

presidir a sessão o presidente do Corecon-AM, o  Economista Nelson Azevedo dos Santos, que 18 

distribuiu a pauta da reunião, prosseguindo com os seguintes assuntos: 1.EXPEDIENTE: 1.1  19 

Homologação da Ata da 9ª Sessão Plenária Ordinária de 16 de setembro de 2017 O presidente 20 

perguntou se todos leram a Ata previamente encaminhada por e-mail, se estava de acordo com o 21 

que foi discutido na plenária e na sequencia, não havendo nenhuma manifestação contrária, a Ata 22 

foi aprovada. 1.2 Informes da presidência: a) Custos do Processo Eleitoral Eletrônico-Corecon/AM 23 

R$3.085,26: Presidente da Sessão, Econ. Nelson Azevedo dos Santos informou ter recebido o ofício 24 

do Cofecon Ofício nº 842/2017/COFECON) já repassado aos conselheiros por e-mail, onde informa 25 

que os conselhos regionais participarão dos custos para desenvolvimento e implantação do sistema 26 

eleitoral eletrônico na proporção do índice calculado com base no quantitativo dos economistas em 27 

condições de voto-ECV. Conforme quadro, a cota de participação do CORECON-AM no 28 

compartilhamento das despesas será no valor de R$ 3.085,26(três mil e oitenta  e cinco reais e vinte 29 

e seis centavos). O valor a ser repassado para pagamento das despesas com a eleição foi aprovado 30 

pela plenária. b) Transferência Dívida Ativa para o Conselho Regional de Economia de 31 

Roraima da 27 Região.(Período Janeiro a Setembro 2017): Com a palavra o presidente da 32 

Sessão, Nelson Azevedo informou que foi transferido para o Conselho Regional de Economia de 33 

Roraima, o valor de R$653,85(Seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos), 34 

referente valores da Dívida Ativa arrecadados no período de Janeiro a Setembro de 2017. c) Ofício 35 

Circular n 136/2017/COFECON- Encaminha Resolução n 1979/2017- Altera e acrescenta 36 
dispositivos ao Modelo de Regimento Interno dos Conselhos Regionais de Economia: Com a 37 

palavra a Assessora Jurídica do Corecon-AM, Dra. Carla Ferreira Mendes informa as mudanças 38 

aprovadas na Resolução 1979/2017 do COFECON, que trata do Regimento Interno dos Corecon’s. 39 

Tais mudanças constam na Resolução anexo a esta Ata. d) Ofício Circular n 40 

141/2017/COFECON- Projeto de Lei n 8423/2017: O presidente da Sessão, Nelson Azevedo deu 41 

ciência a Plenária da atualização legislativa dos contadores e que atribui a estes atividades que são 42 

privativas dos economistas. e) ECONOJOGOS: O presidente da Sessão, Nelson Azevedo 43 

informou que no dia 28/10/2017, no Clube do Trabalhador, com o apoio da FIEAM, e dos 44 

estudantes de economia, através do Corecon Acadêmico, será realizado o II ECONOJOGOS. O 45 

presidente convidou todos os conselheiros para estarem presentes no evento. f) Ofício Circular n 46 

143/2017/COFECON: O presidente da Sessão, Nelson Azevedo comunica e da ciência aos 47 

conselheiros que a carta senha foi remetida no dia 29/09/2017 aos economistas aptos a votar nas 48 

eleições eletrônicas do Sistema COFECON/CORECON’s. g) Novo layout de carteira profissional 49 

com chip e procedimento para registro de profissionais-Resolução n 1.971/2017, onde o 50 



 
 

 

COFECON comunica que na 677 Sessão Plenária Ampliada do Cofecon, foi editado normativo, que 51 

dispõe sobre o novo layout das carteiras de identidade profissional emitidas para os economistas, o 52 

qual a partir do dia 23 de setembro do corrente ano passará a contar com chip criptográfico. 53 

Segundo o novo normativo, o custo de confecção contratado pelo COFECON será 54 

proporcionalmente rateado aos Corecons, onde o valor unitário da carteira profissional 55 

corresponderá a R$ 43,00(Quarenta e três reais). O repasse dos custos de confecção das carteiras 56 

será feito em forma de reembolso ao COFECON, após a apresentação da nota fiscal por parte da 57 

empresa prestadora do serviço. O repasse deverá ser efetuado pelo Corecon no prazo máximo de 58 

5(cinco) dias a contar do recebimento da fatura. O COFECON informa ainda que na licitação foi 59 

incluído o fornecimento de formulários especiais, em papel moeda, que poderão ser utilizados pelos 60 

Corecons na emissão de certificados de regularidade ou outras certidões. O COFECON 61 

providenciará os formulários, que terá o custo unitário de R$0,4350. Diante do exposto, a plenária 62 

aprovou a novo layout da carteira e a aquisição de 500 formulários. 1.3 Eleição 2017: Com a 63 

palavra, o presidente da Comissão Eleitoral, Martinho Azevedo informou que todas as ações da 64 

Comissão seguem o cronograma estabelecido pelo COFECON. 1.4 Anuidade e Emolumentos 65 

PF/PJ 2018: Foi repassado por e-mail aos conselheiros a planilha contendo as anuidades e 66 

emolumentos de Pessoa Física e Pessoa Jurídica. O reajuste sobre o valor de 2017 foi de 2,07756%. 67 

Nas pessoas jurídicas o valor é conforme a faixa de capital social. Em anexo, os valores aprovados 68 

pela plenária para o ano de 2018. 2. FINANCEIRO: 2.1 Demonstrativo Financeiro Prestação de 69 

Contas AGOSTO/2017 E SETEMBRO/2017: Com a palavra o contador Sr. Alber Furtado 70 

apresentou o movimento econômico-financeiro até SETEMBRO/2017. A Receita Orçamentária 71 

acumulada no período foi de R$ 532.105,25( Quinhentos e trinta e dois mil, cento e cinco reais e 72 

vinte e cinco centavos). A Despesa Orçamentária do período foi de R$ 483.667,77(Quatrocentos e 73 

oitenta e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos). O Resultado 74 

Orçamentário do período foi o Superávit de R$ 48.437,48 (Quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta 75 

e sete reais e quarenta e oito centavos). O Resultado Patrimonial do período foi o Superavit de R$ 76 

42.061,52( Quarenta e dois mil e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos). Do valor 77 

disponível para o mês seguinte, o valor disponível é de R$ 126.374,37 ( Cento e vinte e seis mil, 78 

trezentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos).   2.2 Total de Projetos Registrados no 79 

mês de SETEMBRO/2017: Total de Projetos 09: 00 Projetos Pessoa Física e 09 Projetos Pessoas 80 

Jurídicas: perfazendo o valor de R$ 1.980,00 (Mil novecentos e oitenta reais). Investimentos totais 81 

dos Projetos no mês de Setembro de 2017: R$31.584,21(Trinta e um milhões, quinhentos e oitenta e 82 

quatro reais e vinte e um centavos). Mão de obra gerada no primeiro ano: 230 empregos. 3. 83 

ORDEM DO DIA: 3.1 INFORME DAS COMISSÕES, com a palavra o presidente do Corecon-84 

AM, Nelson Azevedo dos Santos neste momento abre o espaço para o pronunciamento das  85 

Comissões de Trabalho. a) Comissão de Tomada de Contas: O Coordenador da Comissão, 86 

Ronney Peixoto informou que a Comissão está seguindo o cronograma do Procedimento Contábil 87 

do COFECON. No momento, aguarda o retorno da Aprovação do Balancete do 2º Trimestre. b) 88 

Comissão de Licitação: O Coordenador da Comissão, Conselheiro Nilson Tavares Pimentel 89 

informou que aguarda retorno dos orçamentos da parte elétrica do prédio. c) Comissão de 90 

Fiscalização: O Coordenador da Comissão de Fiscalização, Francisco de Assis Mourão Junior 91 

informou que não teve ação da Comissão para o período. d) Comissão de Valorização 92 

Profissional: Com a palavra a coordenadora da comissão, Bianca Mourão, informou que irá reunir 93 

com a gerente Albertina para tratar dos assuntos da Comissão, já que assumiu efetivamente o cargo 94 

recentemente. e) Comissão de Educação: Foi informado pelo coordenador da Comissão, o II 95 

ECONOJOGOS e aproveitou para convidar todos para participarem do Evento. f) Comissão de 96 

Comunicação: O Coordenador da Comissão Stony Bindá Figueiredo, informou que recentemente 97 

reuniram se a Assessora de Comunicação e RP do CORECON-AM para providências do 98 

informativo do Regional. Assim que obtiver mais informações repassará a plenária  g) Comissão de 99 

Controladoria e Transparência: O coordenador da Comissão, Martinho Azevedo informou que 100 



 
 

 

todas as ações do Regional devem ser feitas conforme a Lei de Transparência. 3.2 INFORMES 101 

CONSELHO FEDERAL. Com a palavra a conselheira federal Denise Kassama informou sobre o 102 

novo layout das carteiras e sobre suas ações a frente da Comissão de Educação do Cofecon. 4. 103 

Homologação de Registros: Conselheiro Relator: MARTINHO LUIS GONÇALVES 104 
AZEVEDO: 4.1 Registros de Pessoa Física: a) FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA– 105 

Registro nº. 3.019 – Registro com diploma – CIESA; O conselheiro relator analisou o processo e 106 

seu voto foi pelo deferimento, pois todos os documentos estavam conforme o que descreve a 107 

padronização de dados de registro dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Sistema 108 

Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu voto foi seguido pela Plenária. b) HUGO MONTEFUSCO 109 

CAVALCANTE NETO– Registro nº. 3.020 – Registro sem diploma – UFAM; O conselheiro 110 

relator analisou o processo e seu voto foi pelo deferimento, pois todos os documentos estavam 111 

conforme o que descreve a padronização de dados de registro dos profissionais e pessoas jurídicas 112 

inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu voto foi seguido pela Plenária. 4.2 113 

Cancelamento de Registro de Pessoa Jurídica: Conselheiro Relator: MARTINHO LUIS 114 

GONÇALVES AZEVEDO – Processo n 028/2017- P.J.C DE AZEVEDO DE CIA LTDA, 115 
número do Registro 156. Após análise da documentação, o conselheiro relator constatou que o 116 

pedido do Requerente não atende ao que prevê a Consolidação, pois a documentação apresentada 117 

não é suficiente para o registro.. O Conselheiro relator votou pelo indeferimento do pedido e pediu 118 

vista do processo, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; 4.3 Cancelamento de Registro 119 

de Pessoa Física: Retorno de Processo.Conselheiro Relator:Stony Bindá Figueiredo- 120 
Complementação de Documentos: a) NATHÁLIA NASCIMENTO AIRES SILVA, 074/2014. 121 

Não exercício da Profissão, exercício de outra atividade – Assistente Comercial -Itaú. Economista 122 

formalizou seu pedido de cancelamento com a justificativa de não exercer a profissão de 123 

Economista e atualmente exerce o cargo de Assistente Comercial do Itaú. Após análise da 124 

documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente não atende 125 

ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois a documentação 126 

apresentada pela economista não é suficiente para o cancelamento, onde a solicitante exerce função 127 

de Assistente Comercial do Itaú. O Conselheiro relator votou pelo indeferimento do pedido e pediu 128 

vista do processo, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; 5. OUTROS ASSUNTOS, - 129 

Com a palavra o presidente da Sessão, Sr. Nelson Azevedo dos Santos agradeceu a presença de 130 

todos. E nada mais havendo a tratar, o conselheiro e presidente da Sessão Nelson Azevedo dos 131 

Santos deu por encerrado os trabalhos da Décima Sessão Plenária Ordinária, às 12 horas, dos quais 132 

eu Albertina de Fátima Souza de Santana, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai 133 

assinada por mim e pelo Presidente da Sessão. Manaus, 14 de outubro de 2017. 134 
 135 
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Albertina de Fátima Souza de Santana 141 

Gerente Executiva 142 
CORECON-AM nº. 2.499 143 


