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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13º 2 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 12 DE 3 
DEZEMBRO DE 2015. 4 
 5 

 MEMBROS PARTICIPANTES – Conselheiros: Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, 6 

Nelson Azevedo dos Santos, José Guilherme Fonseca de Azevedo, Marcello Daniel 7 

Laredo, Ricardo Reis da Silveira, Amanda Carla Nascimento Torres Evangelista e 8 

Pedro de Faria e Cunha Monteiro. Estava presente na reunião o contador do 9 

Regional Sr. Alber Furtado. Foi designada para secretariar a presente reunião, a 10 

Gerente Executiva Albertina de Fátima Souza de Santana. Registro a presença da 11 

Assessoria Jurídica do Corecon-AM, Dra. Carla Ferreira Mendes, os economistas 12 

Francisco de Assis Mourão Júnior , Denise Kassama Franco do Amaral e Fábio Vaz 13 

Franzosi. ABERTURA – Às onze horas do dia doze de dezembro de dois mil e 14 

quinze, em sua sede, na Rua Leonardo Malcher, nº. 768, Centro, realizou-se a 12ª 15 

Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia – 13ª Região – AM. Foi 16 

designado para presidir a sessão o Economista Marcus Anselmo da Cunha 17 

Evangelista, que distribuiu a pauta da reunião, prosseguindo com os seguintes 18 

assuntos: 1. ORDEM DO DIA: 1.1. Homologação da Ata da 11ª Sessão Plenária 19 

Ordinária de 17.10.2015: Colocada em discussão a todos os Conselheiros para 20 

apreciação e análise. Na sequencia, não havendo nenhuma manifestação 21 

contrária, a Ata foi aprovada. 2. FINANCEIRO: 2.1 Demonstrativo Financeiro 22 

NOVEMBRO/2015: DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA x DESPESA ORÇAMENTÁRIA O 23 

Conselho arrecadou, até o mês de NOVEMBRO de 2015, o valor correspondente a 24 

R$ 550.922,10, que representa 78,29% da Previsão Orçamentária de 2015, que é 25 

de R$ 703.713,88. A despesa realizada, até o mês de NOVEMBRO de 2015, atingiu 26 

o valor de R$ 489.766,01 que corresponde a 69,60% da Previsão Orçamentária de 27 

2015.  COMPARATIVO DA RECEITA / DESPESA - EXERCÍCIOS 2014/2015: Receita 28 

Arrecada em NOVEMBRO/2014: R$ 17.079,63. No mesmo período em 2015 foi de 29 

R$ 34.335,16, uma diferença de R$17.255,53 em reais e em percentual 101,03%. A 30 

despesa Realizada em NOVEMBRO/2014 foi de R$ 31.362,11, no mesmo período 31 

em 2015 foi de R$ 40.309,63, diferença em reais de (R$ 8.947,52) e percentual de 32 

-28,53%. Com a palavra o contador Sr. Alber falou que o Conselho fez o controle 33 

adequado dos gastos e para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, os gastos com 34 

a rubrica “PESSOAL” foram de R$ 134.419,61 para a Receita Corrente Líquida de 35 

R$ 410.343,43, numa faixa percentual, portanto, de 32,76%. Comparando a 36 

Receita Arrecadada com a Despesa Realizada no mês de NOVEMBRO DE 2015, 37 

verificou-se um Superávit Orçamentário no valor de R$ 61.156,09, o que significa 38 

que, do valor arrecadado, o Conselho Regional gastou 88,90%. Informou ainda que 39 

o Conselho depois de quatro anos operando em déficit orçamentário fechará o ano 40 

de 2015 superavitário.  2.2. Total de Projetos Registrados: O Presidente informou 41 

à Plenária sobre o registro de 35 projetos, sendo 27 registrados em nome de 42 

Pessoa Jurídica e 08 em nome de Pessoa Física. Após a análise dos demonstrativos 43 

financeiros, o Plenário homologou a peça contábil. 3. PROCESSOS: 3.1 44 

HOMOLOGAÇÃO DE REGISTROS: Registros  profissionais –Conselheiro Relator: 45 

José Guilherme Fonseca de Azevedo. 3.1.1 Registros de Pessoa Física: a) 46 

Osvaldo Ribeiro– Registro nº. 2.929 – Registro com diploma – CIESA; b) Iraíde 47 
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Neris de Castro – Registro nº. 2.956 – Registro sem diploma - UEA; c) João André 48 

Ribeiro Pacheco – Registro nº. 2.957 – Registro com diploma - UEA; d) Maria do 49 

Perpetuo Socorro Moreira Fernandes– Registro nº. 2.958– Registro sem diploma – 50 

UEA. e) Max Benedito da Silva Fonseca– Registro nº. 2.959– Registro com diploma 51 

– NILTON LINS. 4. PROCESSOS: Conselheiro Relator: Pedro de Faria e Cunha 52 

Monteiro: 4.1 Cancelamento de Registro de Pessoa Física: 1) Processo nº 53 

101/1992- Economista formalizou seu pedido de cancelamento com a justificativa 54 

de não exercer a profissão de Economista e esta aposentado. Após análise da 55 

documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do 56 

Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da 57 

Consolidação, pois comprova que o profissional não exerce atividade de 58 

Economista de forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, 59 

tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; 2) Processo nº 696/2003- 60 

Renilson Rodrigues da Silva- Economista formalizou seu pedido de cancelamento 61 

com a justificativa de não exercer a profissão de Economista, exerce outra 62 

atividade, é professor. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro 63 

Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 64 

8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que o 65 

profissional não exerce atividade de Economista de forma que o Conselheiro 66 

relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela 67 

Plenária; 3) Processo nº 439/1998- Cláudia Soares da Silva- Economista 68 

formalizou seu pedido de cancelamento com a justificativa de não exercer a 69 

profissão de Economista, exerce outra atividade, é Gerente Bancária. Após análise 70 

da documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do 71 

Requerente não atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 72 

6.1.1.1 da Consolidação, pois a documentação apresentada pela economista não é 73 

suficiente para o cancelamento. O Conselheiro relator votou pelo indeferimento 74 

do pedido e pediu vista do processo, tendo seu voto sido acompanhado pela 75 

Plenária; 4) Processo nº 089/2009- Mylena Fernandes Burlamaqui  - Economista 76 

formalizou seu pedido de cancelamento com a justificativa de não exercer a 77 

profissão de Economista, exerce outra atividade, é professor. Após análise da 78 

documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do 79 

Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da 80 

Consolidação, pois comprova que o profissional não exerce atividade de 81 

Economista de forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, 82 

o cargo para o qual passou no concurso do banco exigia apenas o nível médio, 83 

tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; 4.2 Cancelamento de Registro 84 

de Pessoa Jurídica: 1) Processo nº 038/2011- Alitz LTDA. A empresa encontra-85 

se inativa e por este motivo foi solicitado o cancelamento. Após a análise da 86 

documentação, a plenária deferiu o pedido de cancelamento; 4.3 Suspensão de 87 

Registro de Pessoa Física: 1) Processo nº 021/2009- Luiz Fernando Moura 88 

Filgueiras- O Economista formalizou seu pedido de suspensão de registro, pois 89 

alega não exercício da Profissão e desemprego temporário. Após análise da 90 

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; 2) Processo nº 94 
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066/2009- Jekyll de Castro Vinente- O Economista formalizou seu pedido de 95 

suspensão de registro, pois alega não exercício da Profissão e desemprego 96 

temporário. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator 97 

constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.2, inciso 98 

I, do Capítulo 6.1.1.1.1 da Consolidação, de forma que o Conselheiro relator 99 

votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela 100 

Plenária; 3) Processo nº 062/1982- Hildebrando Souza Marinho Mendes- O 101 

Economista formalizou seu pedido de suspensão de registro, pois alega não 102 

exercício da Profissão e desemprego temporário. Após análise da documentação 103 

apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende 104 

ao que prevê o subitem 8.2, inciso I, do Capítulo 6.1.1.1.1 da Consolidação, de 105 

forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu 106 

voto sido acompanhado pela Plenária; 4) Processo nº 029/2013- Janizia Helena 107 

Menezes Pestana- O Economista formalizou seu pedido de suspensão de registro, 108 

pois alega não exercício da Profissão e desemprego temporário. Após análise da 109 

documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do 110 

Requerente não atende ao que prevê o subitem 8.2, inciso I, do Capítulo 6.1.1.1.1 111 

da Consolidação, de forma que o Conselheiro relator votou pelo indeferimento do 112 

pedido, solicitou cópia visível da documentação, de sua carteira de trabalho e seu 113 

voto foi acompanhado pela Plenária; 4.4 Registro Remido: Processo nº 114 

028/1974- Aníbal Sérvulo da Rocha Normando: Foi dado entrada na 115 

documentação do remissão de registro, pois o economista possui 68 anos de 116 

idade, 42 anos de inscrição e 41 anos de contribuição. Direito adquirido antes da 117 

mudança da lei.  5. EXPEDIENTES: a) Bônus Natalino dos Funcionários- A plenária 118 

aprovou bônus natalino no valor de R$250,00 para cada funcionário.  b) Recesso 119 

Natalino e de Final de Ano: A Plenária aprovou o recesso natalino e de final de 120 

ano nos dias 23,24,25,30 e 31/12/2015 e 01/01/2016.  6. INFORMES DO 121 

PRESIDENTE: a) Confraternização de Final de Ano: O presidente da Sessão 122 

Plenária, Econ. Marcus Evangelista, pediu que a Plenária decidisse se haverá a 123 

confraternização de final de ano, pois ano passado não ocorreu devido à situação 124 

financeira do conselho e que este ano devido uma situação mais confortável 125 

poderia ocorrer, mas por adesão e apenas será pago pelo Corecon a despesa dos 126 

funcionários. A plenária decidiu que a confraternização será realizada na 127 

Churrascaria Bufalo e cada conselheiro arcará com sua despesa e a despesa dos 128 

funcionários será paga pelo Corecon. A data escolhida é dia 17/12/2015, às 129 

19:30h. b) Cancelamento do Processo 001/2015- Processo Administrativo 130 

Disciplinar: Com a palavra a Assessora Jurídica, Carla Ferreira Mendes informou 131 

que no dia 11/12/2015, às 10:00h, reuniram-se na sala da plenária a Comissão de 132 

Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2015 para tratar do Processo Aberto 133 

referente à Concessão de Apoio da Fapeam, no valor de R$18.000,00(Dezoito mil 134 

reais) que tinha como objeto ser utilizado na realização da Semana de Economia 135 

2015. Ficou decidido pela Comissão que em decorrência de vício insanável, com 136 

fulcro no art. 169, da Lei nº. 8.112/1990 declarar a nulidade do Processo 137 

Administrativo Disciplinar e Ordenar a constituição de outra Comissão de 138 

instauração de novo processo, formada pelos Econ. Nelson Azevedo dos Santos, 139 

Marcello Daniel Laredo e Econ. Pedro de Faria e Cunha Monteiro, sob a 140 

presidência do primeiro. Diante disso, foi encerrada a instrução processual.  Com 141 
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a palavra o presidente Marcus Evangelista agradeceu a presença de todos e 142 

agradeceu a Plenária por ter acompanhado junto com ele todas as dificuldades 143 

passadas pelo Conselho durante os três anos em que ficou a frente da presidência. 144 

Depois de 4 anos de déficit, este ano de 2015 o conselho vai fechar suas contas 145 

em superávit orçamentário e essa vitória ele transfere a todos os conselheiros e a 146 

equipe dos colaboradores que fizeram uma cobrança ativa, de onde surtiu os 147 

efeitos positivos nas contas. A despesa em relação ao mesmo período baixou e a 148 

receita aumentou. Transferiu a palavra à plenária. Os conselheiros parabenizaram 149 

a gestão, solicitou da equipe de colaboradores uma maior atenção nas questões 150 

que envolvem o conselho, mencionou o ocorrido na eleição de 2015 e que este 151 

fato sirva de alerta para que nos anos vindouros, assuntos desta importância 152 

sejam tratados com mais seriedade por todos os envolvidos, pois todos são 153 

passíveis de erros. 7. PRÓXIMA PLENÁRIA: O Plenário decidiu marcar a próxima 154 

Reunião Extraordinária no dia 09 de janeiro de 2016, às 11 horas. E nada mais 155 

havendo a tratar, o presidente Marcus Evangelista deu por encerrado os trabalhos 156 

da décima segunda Sessão Plenária Ordinária, às 12 horas, dos quais eu Albertina 157 

de Fátima Souza de Santana, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, 158 

vai assinada por mim e pelo Presidente da Sessão. Manaus, 12 de dezembro de 159 

2015.   160 
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Econ. Marcus Anselmo da C. Evangelista     Econ. Albertina de Fátima S. de Santana 171 
    Presidente                                            Gerente Executiva 172 
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