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 2 
ATA DA 11ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 3 
DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13º 4 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 11 DE 5 
NOVEMBRO DE 2017. 6 

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

Figueiredo, Ronney César Campos Peixoto, Francisco de Assis Mourão Júnior, Nilson Tavares 8 

Pimentel, Nelson dos Santos Ale Junior e Bianca de Alencar Mourão. Estavam presentes na 9 

reunião, o fiscal do Regional Sr. Luiz Cesar Teixeira da Silveira, a Gerente Executiva Albertina de 10 

Fátima Souza de Santana e em anexo as justificativas dos conselheiros que por motivos particulares 11 

não puderam comparecer à Sessão Plenária. Registro a presença da Conselheira Federal Denise 12 

Kassama Franco do Amaral, o Economista Farid Mendonça, José Altamir Barroso Cordeiro. Foi 13 

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

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

dezessete, em sua sede, na Rua Leonardo Malcher, nº. 768, Centro, realizou-se a 11ª 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 10ª Sessão Plenária Ordinária de 14 de outubro 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) Eleição COFECON: Programa de Trabalho Sr. 23 

Wellington Leonardo. Presidente da Sessão, Econ. Nelson Azevedo dos Santos informou ter 24 

recebido do candidato à presidência do COFECON, o Econ. Wellington Leonardo o documento 25 

com o Plano de Trabalho caso seja eleito o novo dirigente da Instituição. O presidente da Sessão, 26 

Econ. Nelson Azevedo dos Santos preza pela representatividade de todos os conselhos, em especial 27 

os pequenos nas reuniões e ações do Conselho Federal de Economia e se preocupa com as 28 

ideologias dos candidatos. Informou que durante o Congresso Brasileiro de Economia, em 29 

Setembro do corrente ano, em Belo Horizonte, o Sr. Wellington Leonardo o chamou para conversar 30 

e na oportunidade falou do seu plano de trabalho a frente do COFECON. O presidente Nelson 31 

Azevedo solicitou do candidato que lembre e insira todos os conselhos, em especial os pequenos 32 

nas participações de plenárias do COFECON, que revejam a federalização, um assunto que há 33 

tempos não tem espaço nas discussões dos conselhos grandes. Pediu a palavra a Conselheira 34 

Federal, Denise Kassama, onde explicou que até o momento, com a desistência do candidato Ney 35 

Cardim (CORECON-BA), os candidatos Wellington Leonardo da Silva( CORECON RJ) e Bianca 36 

Lopes de Andrade(CORECON-RO) eram os únicos a concorrer ao cargo de presidente e vice-37 

presidente do COFECON respectivamente. O Conselheiro Martinho Azevedo declarou voto de 38 

NÃO APOIAR a candidatura do Sr. Leonardo, conforme anexo o documento enviado por e-mail 39 

pelo conselheiro. Diante do exposto, a condução do assunto e da representação do Amazonas na 40 

Plenária do COFECON é apoiar àquele que melhor fizer pelos conselhos, em especial os de 41 

pequeno porte, caso dos conselhos do Norte. b) Convite II Encontro do Terceiro Setor da Região 42 

Norte: Com a palavra o presidente da Sessão, Nelson Azevedo informou que o CORECON-AM 43 

recebeu o convite para participar do Encontro do Terceiro Setor e indicou o conselheiro Mourão 44 

Junior para palestrar sobre a importância da Economia Solidária. c) Informação Situação 45 

COFECON: Com a palavra a Conselheira Federal Denise Kassama informou que o COFECON 46 

recebeu o repasse do CORECON-SP referente a cota parte devida do ano corrente que até o 47 

presente momento não haviam repassado ao Federal. Por conta do não repasse algumas ações não 48 

foram realizadas, como os apoios financeiros. Espera-se que a partir de agora, a situação se 49 

normalize e os apoios voltem  a ser concedidos. 1.3 Eleição 2017: Devido ausência do presidente da 50 



 
 

 

Comissão Eleitoral, a Conselheira Membro da Comissão Eleitoral, Denise Kassama informou que o 51 

Dossiê Eleitoral será devidamente encaminhado ao COFECON e que será enviado pelo Federal ao 52 

Delegado Eleitor Titular da Chapa Eleita do Regional, a passagem e estadia para sua participação na 53 

Reunião dos Delegados Eleitores. O membro da Comissão Nilson Pimentel informou que o 54 

Processo eleitoral foi totalmente dentro das normas do COFECON . 1.4 Anuidade e Emolumentos 55 

PF/PJ 2018: Informado novamente aos conselheiros a planilha contendo as anuidades e 56 

emolumentos de Pessoa Física e Pessoa Jurídica. O reajuste sobre o valor de 2017 foi de 2,07756%. 57 

Nas pessoas jurídicas o valor é conforme a faixa de capital social. Em anexo, os valores aprovados 58 

pela plenária para o ano de 2018. Foi informado pelo fiscal Sr. Luiz Cesar que a confecção e 59 

postagem dos carnês referente à anuidade de 2018 ficarão por conta dos Corecon’s. Até 2016 era 60 

feito pelo Banco do Brasil. Para as anuidades de 2017, com a mudança para cobrança com registro, 61 

os bancos não fizeram mais o serviço e o COFECON fez todo o procedimento, contratando uma 62 

gráfica em Brasília e os custos ficaram por conta de cada Regional, onde o Corecon-AM pagou por 63 

carnê, o valor de R$2,30 (Dois reais e trinta centavos). Para 2018, o COFECON passou para os 64 

Corecon’s a providência de impressão e postagem dos carnês. O CORECON-DF tomou a frente e 65 

enviou uma proposta para os Corecon’s que fez cotação em algumas gráficas e chegou ao menor 66 

valor de R$ 0,63( Sessenta e três centavos) a impressão e R$ 1,85 (Um real e oitenta e cinco) a 67 

postagem, totalizando R$2,48(Dois reais e quarenta e oito centavos) por carnê. O fiscal da 68 

profissão, Sr. Luiz Cesar, informou que pesquisou gráficas em Manaus que fazem o serviço e não 69 

encontrou e calculou que se fizéssemos a impressão com postagem no conselho iríamos gastar 70 

aproximadamente R$ 2,80 (Dois reais e oitenta centavos). Diante do exposto, a plenária decidiu 71 

acatar a sugestão do CORECON-DF e prosseguir com o contrato da gráfica que melhor 72 

desenvolvesse o serviço e dentro da legalidade de contratação, com emissão de parecer do jurídico, 73 

devido à urgência do assunto. 1.5 Homologação Resolução Destaque do Ano: Foi enviada a 74 

Resolução nº 170, que define os critérios para a escolha do Destaque Econômico do Ano e 75 

estabelece outras providências. A Plenária analisou e aprovou. Sendo que um dos critérios é as três 76 

etapas de escolha: 1ª - Voto da Classe até às 15:00h do dia 14/12/2017; 2ª – Voto do Presidente e 3ª 77 

etapa , a decisão da plenária. Aproveitando, o presidente do Corecon-AM, Econ. Nelson Azevedo 78 

deu seu voto para o Economista e Reitor da UFAM,  Sylvio Mario Ferreira Puga. Seguiu o voto do 79 

presidente o Vice-Presidente, Stony Bindá. O conselheiro Nilson Pimentel votou no Economista 80 

Marcelo Lima. Foi lembrando que para a validação do voto, é preciso que seja feito eletronicamente 81 

via e-mail específico criado pelo Corecon-AM para o devido fim. 2. FINANCEIRO: 2.1 82 

Demonstrativo Financeiro Prestação de Contas OUTUBRO/2017: Com a palavra o contador Sr. 83 

Bruno Furtado apresentou o movimento econômico-financeiro até OUTUBRO/2017. A Receita 84 

Orçamentária acumulada no período foi de R$ 574.020,47( Quinhentos e setenta e quatro mil, vinte 85 

reais e quarenta e sete centavos). A Despesa Orçamentária do período foi de R$ 86 

546.888,81(Quinhentos e quarenta e seis mil , oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos). O 87 

Resultado Orçamentário do período foi o Superávit de R$ 27.131,66 (Vinte e sete mil, cento e trinta 88 

e um reais e sessenta e seis centavos). Do valor disponível para o mês seguinte, o valor disponível é 89 

de R$ 111.620,11 ( Cento e onze mil, seiscentos e vinte reais e trinta e onze centavos).   2.2 Total 90 

de Projetos Registrados no mês de OUTUBRO/2017: Total de Projetos 18: 04 Projetos Pessoa 91 

Física e 14 Projetos Pessoas Jurídicas: perfazendo o valor de R$ 3.960,00 (Três mil, novecentos e 92 

sessenta reais). Investimentos totais dos Projetos nos meses: Julho/2017: R$100.311.034,27 (Cem 93 

milhões, trezentos e onze mil, trinta e quatro reais e vinte e sete centavos)  e Mão de obra gerada: 94 

457 empregos; Agosto/2017: R$187.742.949,37(Cento e oitenta e sete milhões, setecentos e 95 

quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos) e Mão de obra 96 

gerada: 696 empregos; Setembro/2017: R$ 31.534.652,21( Trinta e um milhões, quinhentos e trinta 97 

e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos) e Mão de obra gerada: 230 98 

empregos; Outubro/2017: R$ 94.497.658,61(Noventa e quatro milhões, quatrocentos e noventa e 99 

sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos) e Mão de obra gerada: 425 100 



 
 

 

empregos. 3. ORDEM DO DIA: 3.1 INFORME DAS COMISSÕES, com a palavra o presidente 101 

do Corecon-AM, Nelson Azevedo dos Santos neste momento abre o espaço para o pronunciamento 102 

das  Comissões de Trabalho. a) Comissão de Tomada de Contas: O Coordenador da Comissão, 103 

Ronney Peixoto informou que a Comissão está seguindo o cronograma do Procedimento Contábil 104 

do COFECON. No momento, aguarda da contabilidade  as peças contábeis referente o Balancete do 105 

3º Trimestre para análise e confecção do parecer. b) Comissão de Licitação: O Coordenador da 106 

Comissão, Conselheiro Nilson Tavares Pimentel informou que solicitou da gerência ofícios para 107 

algumas empresas do Distrito, onde tem conhecimento, com o objetivo de conseguir sem ônus, ou a 108 

um preço melhor, o material para o conserto da parte elétrica e  novos computadores. c) Comissão 109 

de Fiscalização: O Coordenador da Comissão de Fiscalização, Francisco de Assis Mourão Junior 110 

informou que não teve ação da Comissão para o período. d) Comissão de Valorização 111 

Profissional: Com a palavra a coordenadora da comissão, Bianca Mourão, informou que irá 112 

verificar a possibilidade de cursos e trazer entidades para participarem dos eventos do conselho, 113 

como o Café Econômico. e) Comissão de Educação: Foi informado pelo coordenador da 114 

Comissão, Conselheiro Mourão Junior que a Comissão trabalhou o ano e cumpriu com o disposto 115 

no PTA e espera novas ações para 2018, com a ajuda do Conselho Acadêmico. f) Comissão de 116 

Comunicação: O Coordenador da Comissão Stony Bindá Figueiredo, informou que o informativo 117 

do Regional brevemente será encaminhado para análise. Assim que obtiver mais informações 118 

repassará a plenária  g) Comissão de Controladoria e Transparência: O coordenador da 119 

Comissão, Martinho Azevedo por motivos pessoais, comunicou sua ausência na plenária. 3.2 120 

INFORMES CONSELHO FEDERAL. Com a palavra a conselheira federal Denise Kassama 121 

informou das suas ações junto ao Conselho Federal. Explicou para os presentes a situação do 122 

COFECON, com o repasse do valor da cota parte pelo CORECON-SP e a situação da eleição para 123 

presidente e vice do COFECON, 4. Homologação de Registros: Conselheiro Relator: 124 

MARTINHO LUIS GONÇALVES AZEVEDO: Devido ausência do conselheiro relator, os 125 

processos foram analisados pelo conselheiro Francisco de Assis Mourão Junior. 4.1 Registros 126 
de Pessoa Física: a) JOSÉ OLENILSON COSTA PINHEIRO– Registro nº. 3.021 – Registro 127 

com diploma – UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DO PARÁ; O conselheiro relator analisou 128 

o processo e seu voto foi pelo deferimento, pois todos os documentos estavam conforme o que 129 

descreve a padronização de dados de registro dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas no 130 

Sistema Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu voto foi seguido pela Plenária. 4.2 Homologação de 131 

Registro de Pessoa Jurídica: Conselheiro Relator: MARTINHO LUIS GONÇALVES 132 

AZEVEDO: Devido ausência do conselheiro relator, os processos foram analisados pelo 133 
conselheiro Francisco de Assis Mourão Junior Processo nº 031/2017-IFD CONSULTORIA 134 

ADMINISTRATIVA E ECONÔMICA LTDA.EPP: o conselheiro relator analisou o processo e seu 135 

voto foi pelo deferimento, pois os documentos estavam conforme o que descreve a padronização de 136 

dados de registro dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. Em 137 

seguida seu voto foi seguido pela Plenária. 4.3 Cancelamento de Registro de Pessoa Física: 138 

Conselheiro Relator:Francisco de Assis Mourão Júnior- a) VERONICA MARIA BATISTA 139 
NOGUEIRA, 015/1988. Não exercício da Profissão, Desemprego Permanente. Economista 140 

formalizou seu pedido de cancelamento com a justificativa de não exercer a profissão de 141 

Economista e atualmente encontra-se em desemprego permanente. Após análise da documentação 142 

apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o 143 

subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois a documentação apresentada pela 144 

economista é suficiente para o cancelamento, onde comprova que a solicitante encontra-se 145 

desempregada. O Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto 146 

acompanhado pela Plenária; b) WILLIAM LIMA AGUIAR, 066/2010. Não exercício da 147 

Profissão, Gerente Administrativo do Bradesco. Economista formalizou seu pedido de 148 

cancelamento com a justificativa de não exercer a profissão de Economista e atualmente exerce a 149 

função de gerente administrativo do Bradesco. Após análise da documentação apresentada o 150 



 
 

 

Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, 151 

inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois a documentação apresentada pela economista é 152 

suficiente para o cancelamento, onde comprova que o solicitante não exerce a função de 153 

economista. O Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto acompanhado 154 

pela Plenária; 4.4 Extinção de Registro de Pessoa Física: Conselheiro Relator: FRANCISCO 155 

DE ASSIS MOURÃO JUNIOR:  a) WALDEMIR DOS SANTOS COSTA,  economista 156 

falecido no dia 09/12/2015. Verificando a documentação foram constatados que todos os 157 

documentos para a extinção estavam de acordo com os padrões sugeridos pelo COFECON e o 158 

registro foi extinto. 5. OUTROS ASSUNTOS, - Com a palavra o presidente da Sessão, Sr. Nelson 159 

Azevedo dos Santos agradeceu a presença de todos. E nada mais havendo a tratar, o conselheiro e 160 

presidente da Sessão Nelson Azevedo dos Santos deu por encerrado os trabalhos da Décima 161 

Primeira Sessão Plenária Ordinária, às 12 horas, dos quais eu Albertina de Fátima Souza de 162 

Santana, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente 163 

da Sessão. Manaus, 11 de novembro de 2017. 164 
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Albertina de Fátima Souza de Santana 171 

Gerente Executiva 172 
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