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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13º 2 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 24 DE JANEIRO 3 
DE 2015. 4 
 5 

MEMBROS PARTICIPANTES – Conselheiros: Nelson Azevedo dos Santos, Marcus Anselmo da 6 
Cunha Evangelista, Ricardo Reis da Silveira, Stony Bindá Figueiredo, José Guilherme Fonseca de 7 
Azevedo, Pedro de Faria e Cunha Monteiro, Marcelo Souza Pereira e Neuler André Soares de 8 
Almeida.  Estavam presentes na reunião os Coordenadores do Curso de Economia do Estado do 9 
Amazonas: Profº Samuel Appenzeller- CIESA, Profº Antonio Germano da Costa Gadelha- 10 
UNINORTE, Profª Fabiana Lucena- UEA e Profº Salomão Neves- UFAM. Participou da reunião a 11 
Economista Denise Kassama Franco do Amaral que esteve acompanhando o Coordenador do 12 
Curso de Economia do CIESA. Foi designada para secretariar a presente reunião, a Gerente 13 
Executiva Albertina de Fátima Souza de Santana.ABERTURA – Às dez horas do dia vinte e 14 
quatro de janeiro de dois mil e quatorze, em sua sede, na Rua Leonardo Malcher, nº. 786, 15 
Centro, realizou-se a 01ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia – 13ª 16 
Região – AM, Foi designado para presidir a sessão o Economista Marcus Anselmo da Cunha 17 
Evangelista, que distribuiu a pauta da reunião, prosseguindo com os seguintes assuntos: 1. 18 
ORDEM DO DIA: 1.1. Entrega do Regimento Interno aos Conselheiros: O Presidente Marcus 19 
Anselmo da Cunha Evangelista entregou aos Conselheiros presentes à reunião a cópia do 20 
Regimento Interno do CORECON-AM; 1.2. Homologação da Ata da 12ª Sessão Plenária 21 
Ordinária de 08.12.2015: Colocada em discussão a todos os Conselheiros para apreciação e 22 
análise. Na sequencia, não havendo nenhuma manifestação contrária, a Ata foi aprovada. 2. 2. 23 
FINANCEIRO: 2.1 Demonstrativo Financeiro DEZEMBRO/2014: DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA x 24 
DESPESA ORÇAMENTÁRIA O Conselho arrecadou, até o mês de DEZEMBRO de 2014, o valor 25 
correspondente a R$ 526.084,62, que representa 71,83% da Previsão Orçamentária de 2014, 26 
que é de R$ 732.355,08. A despesa realizada, até o mês de NOVEMBRO de 2014, atingiu o valor 27 
de R$ 570.628,60, que corresponde a 77,92% da Previsão Orçamentária de 2014. COMPARATIVO 28 
DA RECEITA / DESPESA - EXERCÍCIOS 2013/2014: Receita Arrecada em DEZEMBRO/2013: R$ 29 
28.993,06. No mesmo período em 2014 foi de R$ 30.503,08, uma diferença de R$ 1.510,02 em 30 
reais e em percentual 5,21%. A despesa Realizada em DEZEMBRO/2013 foi de R$ 63.266,79, no 31 
mesmo período em 2014 foi de R$ 47.116,51, diferença em reais de R$ 16.150,28 e percentual 32 
de 25,53%. 2.2. Total de Projetos Registrados: O Presidente informou à Plenária sobre o 33 
registro de 7 projetos, sendo 06 registrados em nome de Pessoa Jurídica e 01 em nome de 34 
Pessoa Física. Após a análise dos demonstrativos financeiros, o Plenário homologou a peça 35 
contábil. 3. HOMOLOGAÇÃO DE REGISTROS: Registros profissionais – Conselheiro Relator: 36 
José Guilherme Franco de Azevedo. 3.1. Registros de Pessoa Física: a) Fábio Vaz Franzosi – 37 
Registro nº. 2.645 – Registro sem diploma - UNINORTE; b) Nonato Hermes Aguiar da Silva – 38 
Registro nº. 2.646 – Registro sem diploma - UNINORTE;  c) Samie dos Santos Simoes Mendes – 39 
Registro nº. 2.647 – Registro sem diploma - UNINORTE; d) José Paulo Claudino da Silva– 40 
Registro nº. 2.648 – Registro sem diploma - UNINORTE; 4. PROCESSOS:4.1 Cancelamento de 41 
Registro de Pessoa Física. Conselheiro Relator: Nelson Azevedo dos Santos: a) Fabio Pereira 42 
de Melo: Economista formalizou seu pedido de cancelamento com a justificativa de não 43 
exercer a profissão de Economista. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro 44 
Relator solicitou vista do processo, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; b) 45 
Humberto Albuquerque do Nascimento Amorim: Economista formalizou seu pedido de 46 
cancelamento com a justificativa de não exercer a profissão de Economista, acusando 47 
desemprego permanente. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator 48 
constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do 49 
capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que a profissional não exerce atividade de 50 
Economista de forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu 51 
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voto sido acompanhado pela Plenária; c) Dalcilene Dias Macedo: Economista formalizou seu 52 
pedido de cancelamento com a justificativa de não exercer a profissão de Economista e que 53 
exerce desde 2002 a função de secretaria. Após análise da documentação apresentada o 54 
Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 55 
8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que a profissional não 56 
exerce atividade de Economista de forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do 57 
pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária. d) Dagper Antony: Economista 58 
formalizou seu pedido de cancelamento com a justificativa de não exercer a profissão de 59 
Economista, onde atualmente exerce a função de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. Após 60 
análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do 61 
Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da 62 
Consolidação, pois comprova que a profissional não exerce atividade de Economista e que 63 
nesses casos, apesar da função, em detrimento de perdas na justiça por outros Corecons, o 64 
Conselheiro relator deferiu o pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; 4.2 65 
Suspensão de Registro de Pessoa Física:a)Fábio da Silva Pereira: O Economista formalizou 66 
seu pedido de prorrogação por mais um ano da suspensão de registro, alegando desemprego 67 
temporário. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o 68 
pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.2, inciso I, do Capítulo 6.1.1.1.1 da 69 
Consolidação, de forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu 70 
voto sido acompanhado pela Plenária; 4.3 Transferência de Registro de Pessoa Física: a) 71 
Alberto Mimon Gonçalves Sabba: O Conselheiro Relator analisou o pedido de transferência 72 
para o CORECON-RJ logo em seguida aprovou sendo sua decisão seguida pela plenária; 4.4 73 
Cancelamento de Registro de Pessoa Jurídica: a) Oliveira & Monteiro Consultoria 74 
Empresarial Ltda: O Conselheiro Relator analisou os documentos, logo em seguida aprovou 75 
sendo sua decisão seguida pela plenária;5. EXPEDIENTES: 5.1. Apoio Corecon/Cofecon na 76 
divulgação da Profissão junto aos alunos do 2º grau: Primeiramente o presidente agradeceu 77 
a presença de todos, em especial os coordenadores dos cursos de economia das faculdades do 78 
amazonas que disponibilizaram um pouco do seu tempo para contribuir com os assuntos de 79 
grande relevância, em prol da valorização da profissão. O presidente destacou a importância de 80 
três fontes como indutoras da Profissão: A Revista Economia e Finanças, A Cartilha de 81 
Orçamento Doméstico e o Apoio do COFECON-Conselho Federal de Economia; O presidente 82 
informou que desde 2013 vem desenvolvendo o projeto da Revista. A princípio as 20 primeiras 83 
páginas serão reservadas para o Governo do Estado. A revista falará de diversos assuntos 84 
econômicos e da profissão e será divulgada em diversos locais e segmentos, a fim de propagar 85 
a categoria e nossa região. Com a palavra o Conselheiro Ricardo destacou a importância de 86 
levar a Revista para outros Estados, com o objetivo de divulgar nossas potencialidades, onde o 87 
mesmo disse ser muito escassas informações da nossa região. Com a palavra, o presidente 88 
informou que a Cartilha de Orçamento Doméstico está pronta, mas que estamos fazendo 89 
parcerias para sua impressão. A princípio serão impressos 10.000 exemplares e distribuídos em 90 
vários locais, não somente para ajudar a população, mas para induzir as pessoas a fazerem 91 
economia. Informou também que solicitará apoio do COFECON para a divulgação da Profissão. 92 
Como estará divulgando a Profissão e assuntos relacionados à economia solicitou apoio das 93 
faculdades, representadas por seus coordenadores na utilização da logomarca das instituições 94 
nos diversos materiais de divulgação do Conselho, como a Revista, a Cartilha de Orçamento e 95 
no material que o COFECON disponibilizará. Informou aos coordenadores que estará enviando 96 
ofício às instituições solicitando o uso da logomarca. Os coordenadores presentes apoiaram a 97 
iniciativa do Conselho e se disponibilizaram para ajudar nas questões que envolvam a Profissão 98 
e o futuro profissional de economia.   5.2. Divulgação do CBE, com a palavra, o presidente 99 
solicitou a ajuda de todos os coordenadores na divulgação do Congresso Brasileiro de Economia 100 
2015. Informou também que o CORECON-AM está finalizando o fechamento de um pacote junto 101 
a Empresa de Turismo e Viagem CVC e estará brevemente repassando aos mesmos para 102 
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divulgação. 5.3. Eleição do Novo Conselho Acadêmico: O presidente com a palavra solicitou 103 
dos coordenadores apoio na Eleição para formação do Novo Conselho Acadêmico. Em 2014, o 104 
Conselho Acadêmico foi pouco atuante e o objetivo esse ano é formar um Conselho que dê 105 
direcionamento e apoio nas demandas voltadas para o público acadêmico, sendo eles a 106 
representação do CORECON-AM nas faculdades.   6. INFORMES DA PRESIDÊNCIA: 6.1. Informes 107 
do Presidente Marcus Anselmo da Cunha Evangelista: O Presidente informou aos presentes 108 
que este ano de 2015 dará prioridade às ações que elevem a Profissão e solicitou ajuda de 109 
todos os conselheiros e coordenadores presentes. Agradeceu a presença de todos e fez o 110 
convite para a Posse da Diretoria 2015, que será realizada no dia 28/01/2015, no auditório da 111 
FIEAM, onde será servido um coquetel. 7. PRÓXIMA PLENÁRIA: O Plenário decidiu marcar uma 112 
nova Reunião Ordinária no dia 14 de fevereiro de 2015, às 10 horas. E nada mais havendo a 113 
tratar, o Presidente Marcus Anselmo da Cunha Evangelista deu por encerrado os trabalhos da 114 
primeira Sessão Plenária Ordinária, às 12 horas, dos quais eu Albertina de Fátima Souza de 115 
Santana, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelo fiscal e 116 
pelo Presidente da Sessão. Manaus, 24 de janeiro de 2015. 117 
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