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ATA DA 11ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1 
DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13ª 2 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 12 DE 3 
NOVEMBRO DE 2016. 4 

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

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

de Assis Mourão Junior. As justificativas de ausências seguem em anexo. Estavam presentes na 7 

reunião a advogada do Regional Dra. Carla Mendes, a Conselheira Federal Denise Kassama Franco 8 

do Amaral e o Fiscal da Profissão Luiz Cesar Teixeira da Silveira. Foi designada para secretariar a 9 

presente reunião, a Gerente Executiva Albertina de Fátima Souza de Santana. ABERTURA – Às 10 

nove horas do dia doze de novembro de dois mil e dezesseis, em sua sede, na Rua Leonardo 11 

Malcher, nº. 768, Centro, realizou-se a 11ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de 12 

Economia – 13ª Região – AM. Foi designado para presidir a sessão o presidente do Corecon-AM, o  13 

Economista Nelson Azevedo dos Santos, que distribuiu a pauta da reunião, prosseguindo com os 14 

seguintes assuntos: 1.EXPEDIENTE: 1.1 Homologação da Ata da 10ª Sessão Plenária 15 

Ordinária de 15 de outubro de 2016. O presidente perguntou se todos leram a Ata previamente 16 

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

não havendo nenhuma manifestação contrária, a Ata foi aprovada. 1.2 Informes da presidência: O 18 

presidente da Sessão leu para os presentes os documentos recebidos: a) Nota COFECON sobre a 19 

PEC 241/2016: O presidente do Corecon-AM, Sr. Nelson Azevedo informou que a jornalista do 20 

Regional esta elaborando uma matéria sobre a PEC 241, que trata da emenda que limita os gastos 21 

públicos. Como o assunto divide opiniões, ficou decidido pela plenária que os conselheiros dessem 22 

sua contribuição, com opinião sobre o assunto. Aproveitou a ocasião e leu para os presentes sua 23 

posição.  . b) Pedido de licença de 60 dias da Conselheira Kamilla Loureira- O presidente 24 

informou que recebeu uma solicitação de afastamento de 60 dias das atividades do Corecon-AM, da 25 

conselheira Kamilla Loureiro. Durante o período de afastamento, será representada pelo 26 

Conselheiro Martinho Azevedo.  2. ORDEM DO DIA: 2.1 Andamento do Processo de 27 

Atualização do Regimento Interno: A comissão que trata da atualização do Regimento Interno 28 

informou que esta em fase de finalização de ajustes, faltando o parecer do jurídico sobre o assunto e 29 

passará para a plenária analisar. 2.2 Homologação Balancete 3º Trimestre: O Conselheiro e 30 

presidente da Comissão de Tomada de Contas  Stony Bindá Figueiredo leu para os presentes o 31 

Parecer nº 006 da Comissão de Tomada de Contas, recomendando à Presidência do Conselho 32 

cautela na gestão orçamentária e financeira do corrente ano, ao mesmo tempo em que se 33 

manifestam favoráveis a aprovação da PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º TRIMESTRE DO 34 
EXERCÍCIO DE 2016, dadas as evidências de correição na aplicação dos recursos deste Conselho 35 

Regional( Documento em anexo). Diante do exposto a plenária recomendou cautela nos gastos, em 36 

decorrência do baixo arrecadamento de receita, normal para o período e aprovou o Balancete do 3º 37 

Trimestre. 2.3 Ofício Circular nº 152/2016/COFECON- Proposta I Encontro de Mediação e 38 

Arbitragem: Com a palavra a Conselheira Federal, Denise Kassama explicou que a Mediação e 39 

Arbitragem é um campo de trabalho que tem atraído cada vez mais economistas, com excelentes 40 

oportunidades no mercado e com o objetivo de qualificar os Conselhos Regionais de Economia de 41 

todo o Brasil sobre o assunto, o Corecon-PR, realizará nos dias 25 e 26/11, o I Encontro do Núcleo 42 

de Mediação e Arbitragem. Referente o assunto a Plenária, através de seu presidente, Nelson 43 

Azevedo, irá verificar a possibilidade de patrocínio para ida de um representante do Amazonas 44 

participar do referido evento. 2.4 Ofício Circular nº 154/2016/COFECON- Alteração da 45 

Composição da Comissão de Planejamento Estratégico, Modernização e Qualidade de Gestão 46 
e da Criação do Grupo de Trabalho do Corecon Jovem/Acadêmico: Com a palavra a 47 
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Conselheira Federal Denise Kassama, informou que foi alterado a composição da Comissão de 48 

Planejamento Estratégico, Modernização e Qualidade de Gestão e a Criação do Grupo de Trabalho 49 

do Corecon Jovem/Acadêmico; 2.5 Ofício Circular nº155/2016/COFECON-Informa suspensão 50 

na contratação de banca examinadora para Concurso Público: Com a palavra a Conselheira 51 

Federal Denise Kassama informou que devido ao oferecimento de poucas vagas efetivas, excesso de 52 

vagas para cadastro reserva, possibilidade de responsabilidade do Cofecon no lugar dos Corecons, 53 

demanda judicial proveniente da extição do Corecon-AP e dos cargos para aquele Regional, além 54 

da pendência de definição do regime jurídico dos funcionários a ser futuramente esclarecida pelo 55 

Supremo Tribunal Federal, ficou decidido na 673ª Sessão Plenária Ordinária Cofecon pela 56 

suspensão do processo de contratação da banca e a designação de um grupo de trabalho para a 57 

realização de estudos com posterior parecer quanto a viabilidade da continuidade do processo 58 

relacionado ao concurso nacional do Sistema Cofecon/Corecons. 2.6 Ofício Circular nº 59 

156/2016/COFECON-Prorrogação do V Programa Nacional de Recuperação de Créditos: 60 
Com a palavra, o fiscal do Corecon-AM, Luiz Cesar Teixeira da Silveira informou que foi 61 

prorrogado até o dia 30/12/2016, o Plano de Recuperação de Crédito do Sistema. 2.7 Deliberação 62 

nº 4.861, 24 de outubro de 2016- Homologa processos contábeis apreciados na 673º Sessão 63 
Plenária Ordinária do Conselho Federal de Economia: Com a palavra, a Conselheira Federal 64 

Denise Kassama informou que na 673ª Sessão Plenária Ordinária do Cofecon foi homologado e 65 

aprovado o Balancete do 2º Trimestre do Corecon-AM, referente o Processo:17574/2016. Informou 66 

ainda que o CORECON-AM encontra-se em dias com suas obrigações fiscais junto ao Conselho 67 

Federal de Economia. 2.8 Resolução nº 1.959, de 24 de Outubro de 2016 – Fixa os valores das 68 

anuidades, bem como dos emolumentos e multas devidos pelas pessoas físicas e jurídicas aos 69 
Conselhos de Economia para o exercício de 2017 e dá outras providências: Com a palavra o 70 

presidente do Corecon-AM informou que recebeu do Cofecon a tabela com valores  das anuidades, 71 

emolumentos e multas devidos pelas pessoas físicas e jurídicas para o ano de 2017 para que a 72 

Plenária do Regional decida o que será praticado no próximo ano. Após análise da Plenária os 73 

valores foram decididos conforme documento em anexo. 2.9 Resolução nº 1.960, de 24 de outubro 74 

de 2016- Altera dispositivos do Manual de Arrecadação do Sistema COFECON/CORECONs, 75 
aprovado pela Resolução nº 1.853, de 28 de maio de 2011 e alterações posteriores: O fiscal do 76 

Corecon-AM informou que houve uma alteração nos dispositivos do Manual de Arrecadação do 77 

Sistema COFECON/CORECONs, onde altera o artigo 16 e o parágrafo único do artigo 17 do 78 

Manual de Arrecadação do Sistema COFECON/CORECONs, aprovado pela Resolução nº 1.853, de 79 

28 de maio de 2011 e alterado pela Resolução nº 1.881/2012, publicada no Diário Oficial da União 80 

nº 233, Seção 1, Página 136, em 4 de dezembro de 2012, que passam a vigorar com a seguinte 81 

redação: “ Art. 16 No caso de falecimento do economista, proceder-se-á à baixa “ex-officio” do 82 

registro e à remissão dos débitos eventualmente existentes”./ “Art.17[…] Parágrafo Único- O 83 

reconhecimento da inexigibilidade de débitos prevista neste artigo, aprovado pelo Plenário do 84 

Conselho Regional, deverá ser submetido ao Conselho Federal de Economia para homologação, 85 

ressalvada a hipótese ´prevista no artigo 16.” 2.10 Escolha Destaque Econômico do Ano (Ofício 86 

Circular nº117/2016/COFECON) e Escolha da Personalidade Econômica do Ano 2016 (Ofício 87 
Circular nº133/2016/COFECON): a) Ofício 117/2016/COFECON dentre as indicações, ficou 88 

assim decidido pela Plenária: DESTAQUE TÉCNICO: Fundação de Amazônia de Amparo a 89 

Estudos e Pequisas-FAPESPA/ DESTAQUE ACADEMIA: Universidade Estadual de Campinas-90 

Unicamp/ DESTAQUE MÍDIA: Globo News. b) Ofício 117/2016/COFECON dentre os nomes 91 

indicados, a plenária escolheu o economista Mailson Ferreira da Nóbrega. Aproveitando o assunto, 92 

ficou decidido que a escolha do Destaque do Ano do Corecon-AM ocorrerá a premiação na posse 93 
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da Direção 2017. Para tanto, os conselheiros deverão indicar nomes e os três mais votados será 94 

colocado para os associados escolherem.  2.11 Eleição CORECON-AM 2016: Com a palavra, a 95 

Conselheira e Membro da Comissão Eleitoral do Regional, Denise Kassama informou que o Pleito 96 

que todas as ações seguiram o Regulamento Eleitoral e contribuiu para um pleito tranquilo, sem 97 

vícios. O Dossiê foi encaminhado ao Cofecon para homologação. Ocorrerá também a votação dos 98 

delegados , que será realizada no dia 01/12/2016. 2.12 Dia do Estudante de Economia: evento: 99 

ECONOJOGOS e ELEIÇÃO CORECON ACADÊMICO: Com a palavra, a Conselheira 100 

Federal, Denise Kassama informou que ocorreu no dia 29/10, três atividades esportivas e uma 101 

intelectual entre os estudantes de economia. No mesmo dia foi feita a Eleição para o CORECON-102 

ACADÊMICO. Os jogos foram muitos satisfatórios para a classe acadêmica e estreitou o contato 103 

com as faculdades, valorizando os estudantes, assim como a votação dos representantes desses 104 

alunos junto ao Corecon-AM. Outros Assuntos: O conselheiro Marcus Evangelista pediu a palavra 105 

e devido compromissos, provavelmente não participará da última plenária do Corecon-AM, onde 106 

pediu da Plenária anuência para divulgar seus cursos em sua página pessoal, dando desconto para os 107 

economistas adimplentes no CORECON-AM. Com a palavra o conselheiro Francisco de Assis 108 

Mourão Junior e a Conselheira Federal Denise Kassama Franco do Amaral falaram não ter nenhum 109 

problema e sugeriram que no alcance de um número de inscrições poderia dar uma bolsa para um 110 

economista suspenso. O conselheiro ficou de providenciar uma proposta e enviar para o Regional 111 

para ser analisada pela Plenária.  2.13 Processos Administrativos: Conselheiro Relator: 112 

FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JUNIOR : - Registros de Pessoa Jurídica: a) P. 113 
CUSTÓDIO CONSULTORIA-ME, nº Registro 155 O conselheiro relator analisou o processo e 114 

seu voto foi pelo deferimento, pois os documentos estavam conforme o que descreve a 115 

padronização de dados de registro dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Sistema 116 

Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu voto foi seguido pela Plenária.; - Cancelamento de Registro 117 

de Pessoa Física Conselheiro Relator: Francisco de Assis Mourão Júnior: a)Viviane Moura de 118 
Souza: Após análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido 119 

do Requerente não atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da 120 

Consolidação, pois a documentação apresentada pela economista não é suficiente para o 121 

cancelamento, onde a solicitante exerce função de Gerente de Projetos. O Conselheiro relator votou 122 

pelo indeferimento do pedido e pediu vista do processo, tendo seu voto sido acompanhado pela 123 

Plenária;;  3. FINANCEIRO: 3.1 Demonstrativo Financeiro Prestação de Contas 124 

OUTUBRO/2016: Com a palavra o Conselho arrecadou, até o mês de OUTUBRO de 2016, o valor 125 

correspondente a R$ 580.638,22, que representa 91,01% da Previsão Orçamentária de 2016, que é 126 

de R$ 638.000,00. A despesa realizada, até o mês de OUTUBRO de 2016, atingiu o valor de R$ 127 

480.891,80, que corresponde a 75,37% da Previsão Orçamentária de 2016.  COMPARATIVO DA 128 

RECEITA / DESPESA - EXERCÍCIOS 2015/2016: Receita Arrecada em OUTUBRO/2015: R$ 129 

26.831,54. No mesmo período em 2016 foi de R$ 21.364,28, uma diferença de (- R$ 5.467,26) em 130 

reais e em percentual -20,38%. A despesa Realizada em OUTUBRO/2015 foi de R$ 38.949,68 no 131 

mesmo período em 2016 foi de R$ 40.102,12 , diferença em reais de (- R$ 1.152,44) e percentual de 132 

-2,96%..3.2 Total de Projetos Registrados no mês de OUTUBRO/2016: O presidente da Sessão 133 

Plenária Nelson Azevedo informou que no mês de outubro/2016 foram registrados 22 projetos, 134 

sendo 08 projetos de Pessoa Física e 14 Projetos de Pessoa Jurídica, perfazendo o valor de R$ 135 

4.400,00( quatro mil e quatrocentos reais). OUTROS ASSUNTOS: 4.1 Informes das Comissões: 136 

- COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS: Com a palavra o presidente da Comissão, Stony 137 

Bindá Figueiredo informou que conforme calendário das visitas mensais, ele veio e estará vindo ao 138 

Conselho para analisar as contas. - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO- Com a saída e 139 
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incorporação de novos membros, a nova comissão irá apresentar seu cronograma de trabalho de 140 

fiscalização.  COMISSÃO DE LICITAÇÃO Qualquer necessidade de processo está sendo feito 141 

dentro das normas licitatórias- COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL- Foi falado 142 

anteriormente pela Conselheira Federal, Denise Kassama. Com a palavra o presidente da Sessão, Sr. 143 

Nelson Azevedo dos Santos agradeceu a presença de todos. Conforme o calendário a décima 144 

segunda sessão plenária ordinária será realizada no dia 10/12/2016, às 09:00h. E nada mais havendo 145 

a tratar, Sr. Nelson Azevedo dos Santos deu por encerrado os trabalhos da Décima Primeira Sessão 146 

Plenária Ordinária, às 12 horas, dos quais eu Albertina de Fátima Souza de Santana, lavrei a 147 

presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente da Sessão. 148 

Manaus, 12 de novembro de 2016.  149 
 150 
 151 
 152 

Econ. Nelson Azevedo dos Santos 153 
Presidente 154 
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Econ. Albertina de Fátima Souza de Santana 159 
CORECON-AM nº. 2.499 160 

Gerente Executiva  161 
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