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ATA DA 1ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 1 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13º 2 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 23 DE JANEIRO 3 
DE 2016. 4 

MEMBROS PARTICIPANTES – Conselheiros: Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, Nelson 5 

Azevedo dos Santos, José Guilherme Fonseca de Azevedo, Marcello Daniel Laredo, 6 

Francisco de Assis Mourão Junior, Pedro de Faria e Cunha Monteiro, Caroline Vasconcelos 7 

Gonçalves, Neuler André Soares de Almeida, Martinho Luis Gonçalves Azevedo e Jessé 8 

Rodrigues dos Santos. Estavam presentes na reunião o contador do Regional Sr. Alber 9 

Furtado, Bruno Prestes, a Assessora Jurídica Carla Ferreira Mendes e a Conselheira 10 

Federal Denise Kassama Franco do Amaral. Foi designada para secretariar a presente 11 

reunião, a Gerente Executiva Albertina de Fátima Souza de Santana. ABERTURA – Às 12 

onze horas do dia vinte e três de janeiro de dois mil e dezesseis, em sua sede, na Rua 13 

Leonardo Malcher, nº. 768, Centro, realizou-se a 1ª Sessão Plenária Ordinária do 14 

Conselho Regional de Economia – 13ª Região – AM. Foi designado para presidir a sessão o 15 

Economista Nelson Azevedo dos Santos, que distribuiu a pauta da reunião, prosseguindo 16 

com os seguintes assuntos: 1.EXPEDIENTE: 1.1 Homologação da Ata da 12ª Sessão 17 

Plenária Ordinária de 12 de dezembro de 2015. Foi perguntado aos conselheiros se 18 

todos estavam de acordo com o que foi descrito e na sequencia, não havendo nenhuma 19 

manifestação contrária, a Ata foi aprovada. 1.2 Homologação da Ata da 1ª Sessão 20 

Plenária Extraordinária de 09 de janeiro de 2016. Foi perguntado aos conselheiros se 21 

todos estavam de acordo com o que foi descrito e na sequencia, não havendo nenhuma 22 

manifestação contrária, a Ata foi aprovada. 1.3 Informes da presidência: O presidente 23 

passou a palavra à secretaria da Reunião para ler os ofícios recebidos do Conselho 24 

Federal de Economia-COFECON: - Ofício Circular nº02/2016/COFECON- Convocação para 25 

a 669ª Sessão Plenária Ordinária Ampliada do Cofecon / - Ofício nº 26 

0003/2016/COFECON- Envio de Processo(s) contábil (eis)/ - Ofício Circular 27 

nº03/2016/COFECON- Eleições CORECON-Presidente e Vice-Presidente / Ofício 28 

Circular nº04/2016/COFECON – Mudança de Sede: comunica a interrupção temporária 29 

de serviços no Conselho Federal de Economia / Ofício Circular nº06/2016/COFECON – 30 

Encaminha Relatório – Acompanhamento de Proposição no Congresso Nacional. Após 31 

a leitura dos documentos, o presidente leu para os presentes às atribuições dos 32 

Conselheiros Federais prevista no artigo 11 da resolução nº 1832/2010 que trata do 33 

Regimento Interno do Cofecon. 2. ORDEM DO DIA: 2.1 Aprovação do Plano de 34 

Trabalho- PTA: Foi repassado para os  presentes o Plano de Trabalho Anual do 35 

CORECON-AM, após análise do documento, os conselheiros aprovaram; 2.2 Programa de 36 

Trabalho para o Exercício 2016- Comissões permanentes e temáticas: O presidente 37 

indicou os nomes para compor as Comissões de Trabalho para o ano de 2016. Após a 38 

análise, as Comissões ficaram assim formadas e aprovadas pelos conselheiros: ● 39 

Comissão Permanente: a)Comissão de Tomada de Contas-CTC: Stony Bindá Figueiredo, 40 

Marcello Daniel Laredo e Pedro de Faria e Cunha Monteiro; b) Comissão de Licitação: 41 

Ricardo Reis da Silveira, Luiz Cesar Teixeira da Silveira, Maria Cristina Wendling e como 42 

membros suplentes, Pedro de Faria e Cunha Monteiro e Albertina de F. S. de Santana. ● 43 

Comissão Temática: a) Comissão de Fiscalização: Francisco de Assis Mourão Júnior, 44 

Martinho Luis Gonçalves Azevedo, Marcello Daniel Laredo. b) Comissão de Valorização 45 

Profissional:Kamilla Ingrid Loureiro e Silva, Jessé Rodrigues dos Santos, Marcus Anselmo 46 

da Cunha Evangelista; 2.3 Conciliações Judiciais e Extrajudiciais no Sistema 47 
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COFECON/CORECONs: Com a palavra a Assessora Jurídica, Dra. Carla Mendes explicou 48 

que devido ao alto índice de inadimplência dos registrados, serão realizadas as 49 

inscrições na dívida ativa, a partir do primeiro dia útil do exercício seguinte ao do 50 

respectivo vencimento, Art. 32, da Resolução n°. 1.853/2011, ajuizamento das 51 

execuções fiscais das anuidades já inscritas na dívida ativa, bem como o protesto das 52 

anuidades de 2015, nos termos da Lei n°. 9.492, de 10 de setembro de 1997 c/c o art. 53 

50, da Lei n°. 1.853, de 28 de maio de 2011. 2.4 Análise e homologação do IV 54 

Programa Nacional de Recuperação de Créditos no Sistema COFECON/CORECONs: A 55 

Assessora Jurídica Dra. Carla Mendes explicou para os conselheiros presentes que o 56 

Cofecon através do Ofício Circular nº 151/2015/COFECON informou que todos os 57 

Regionais estão autorizados a promoverem conciliações administrativas e judiciais com 58 

os inscritos inadimplentes, decisão esta aprovada na 668ª Sessão Plenária Ordinária do 59 

COFECON, criada pela Resolução nº 1.947, de 14 de dezembro de 2015. Informou ainda 60 

que o período de vigência do Programa é de 1º de janeiro de 2016 a 31 de março de 61 

2016. Após a informação a Plenária aprovou a participação do CORECON-AM no IV 62 

Programa Nacional de Recuperação de Créditos. 2.5 Aprovação do calendário das 63 

Sessões Plenárias (art. 41, do Regimento Interno) e Eventos do COFECON/CORECONs: 64 

Com a palavra, o presidente da Sessão Nelson Azevedo informou que recebeu 65 

requerimento dos Economistas Nilson Tavares Pimentel, Francisco de Assis Mourão Júnior 66 

e Martinho Luís Gonçalves Azevedo requerendo a alteração do calendário das Reuniões 67 

Ordinárias para exercício de 2016. Pedindo a palavra, o Conselheiro Martinho Azevedo 68 

expôs a necessidade da mudança, pois o sábado e domingo é reservado para assuntos 69 

particulares, tornando-se incompatível com a realização das reuniões do Conselho. 70 

Propôs um calendário, com datas e horários compatíveis com o horário de 71 

funcionamento do Conselho, de 08:00 às 17:00h, de segunda à sexta-feira. Com a 72 

palavra, Sr. Nelson Azevedo explicou que as reuniões passaram a acontecer aos sábados 73 

devido algumas dificuldades encontradas para a realização das sessões durante a semana 74 

e todos os conselheiros acordaram com a mudança. Uma grande dificuldade apontada é 75 

conseguir vaga de estacionamento durante a semana e como os conselheiros tem uma 76 

dedicação voluntária para as ações do Regional, durante a semana suas atividades 77 

profissionais seriam um impeditivo na assiduidade das reuniões. Verificado o calendário 78 

proposto pelos economistas, foi apontada outra questão, as datas das reuniões não 79 

podem acontecer na primeira semana do mês devido o fechamento das informações 80 

contábeis do mês anterior ficarem prontas na primeira semana do mês subsequente. 81 

Colocado o assunto em votação, ficou assim estabelecido: Votaram  pela continuação 82 

das Sessões aos sábados, no horário das 09:00 às 10:00h os conselheiros Marcus Anselmo 83 

da Cunha Evangelista, Ricardo Reis da Silveira, Marcello Daniel Laredo, Pedro de Faria e 84 

Cunha Monteiro( representando o Conselheiro Titular Stony Bindá Figueiredo) e José 85 

Guilherme Fonseca de Azevedo. Votaram a favor pela realização das Sessões durante a 86 

semana os conselheiros Martinho Luis Gonçalves Azevedo (representando o Conselheiro 87 

Titular Nilson Tavares Pimentel), Francisco de Assis Mourão Júnior e Jessé Rodrigues dos 88 

Santos (representando a Conselheira Titular Kamilla Ingrid Loureiro e Silva). Portanto, 89 

conforme a votação, por 5 votos a 3, as Sessões Plenárias Ordinárias serão realizadas no 90 

segundo sábado de cada mês, das 09:00 às 10:00h. Dando continuidade, o presidente da 91 

Sessão informou que durante o ano, alguns eventos são realizados pelo Corecon-AM e 92 

este ano especificamente, o Encontro de Entidades de Economistas da Amazônia Legal-93 

ENAM, será realizado em Manaus, no mês de maio. Conforme o PTA 2016 existe uma 94 



 
 

 

 3 

data pré-estabelecida, no período de 19 a 21/05/2016. É necessário para a realização do 95 

evento que a Comissão de Valorização Profissional se empenhe dentro da capacidade de 96 

pagamento do Regional e que devido a contenção de gastos, o projeto será encaminhado 97 

com o intuito de recepcionar apoio, evitando assim, gastos por parte do Corecon-AM. Em 98 

relação à Solenidade de Posse da Presidência e do 1/3 de conselheiros, a plenária 99 

decidiu por não realizar o evento, conforme informado, o objetivo é cortar ao máximo 100 

os gastos. Os outros eventos do Regional, ao longo do ano serão colocados em plenária 101 

para decisão. 2.6 Aprovação da Proposta Orçamentária para o exercício de 2016: 102 

Como não foi tratado a aprovação da Proposta Orçamentária para o Exercício de 2016 e 103 

sim houve uma explicação da Assessoria Contábil, foi retificado o termo de “Aprovação” 104 

para “Apresentação”. Com a palavra, o Assessor Contábil, Sr. Alber Furtado explicou 105 

para os Conselheiros que diante da média dos três últimos anos (2013-2015) da Receita e 106 

Despesa Orçamentária, onde a receita no valor de R$ 652.895,72(Seiscentos e cinquenta 107 

e dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos) e a despesa 108 

alcançou a média de R$ 675.651,46(Seiscentos e setenta e cinco mil, seiscentos e 109 

cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos) o valor estimado para o exercício de 110 

2016 não poderia ser muito diferente. Analisou-se nas despesas uma queda nos últimos 111 

anos. Na receita, houve uma arrecadação melhor a cada ano, mais em razão das 112 

cobranças dos inadimplentes, do que da anuidade atual. Devido ao aumento maior da 113 

receita em relação à despesa, houve superávit orçamentário, no valor de R$ 114 

36.385,92(trinta e seis mil trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos). 115 

A principio foi estimado um orçamento no valor de R$ 601.825,94(Seiscentos e um mil, 116 

oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos), passível de mudança, 117 

conforme informações passadas ao Contador. Pedindo a palavra, o Conselheiro Martinho 118 

solicitou que este assunto fosse decidido após a análise minuciosa de todos os 119 

conselheiros e após a Comissão de Tomada de Contas também verificar a Proposta. 120 

Dando continuidade, o presidente da Sessão Nelson Azevedo informou que a Proposta 121 

Orçamentária será repassada aos conselheiros assim que o contador concluir e na 122 

próxima plenária voltará na pauta para ser aprovada. Para agilizar o andamento dos 123 

assuntos da plenária, o contador antecipou o item 3. FINANCEIRO – 3.2- Demonstrativo 124 

Financeiro prestação de contas dezembro/2015: O Conselho arrecadou, até o mês de 125 

DEZEMBRO de  2015, o valor correspondente a R$ 603.290,79, que representa 85,73% da 126 

Previsão Orçamentária  de 2015, que é de R$ 703.713,88. A despesa realizada, até o mês 127 

de DEZEMBRO de 2015, atingiu o valor de R$ 566.904,87, que corresponde a 93,97% da 128 

Previsão Orçamentária de 2015.  COMPARATIVO DA RECEITA / DESPESA - EXERCÍCIOS 129 

2014/2015: Receita Arrecada em  DEZEMBRO/2014: R$ 30.503,08. No mesmo período em 130 

2015 foi de R$ 52.368,69, uma diferença de R$ 21.865,61 em reais e em percentual 131 

71,68%. A despesa Realizada em DEZEMBRO/2014  foi de R$ 47.116,51, no mesmo 132 

período em 2015 foi de R$ 77.138,86, diferença em reais de –(R$  30.022,35) e 133 

percentual de -63,72%. Sr. Alber Furtado finalizou sua apresentação e passou a palavra 134 

ao presidente da Sessão. Dando sequencia, o item 2.7 Efetivar os processos de licitação 135 

para contratação de serviços, com fulcro na Lei Federal nº8.666/93- foi passada a 136 

palavra a Dra. Carla Mendes, que informou que após a formação da Comissão de 137 

Licitação, os membros em reunião vão realizar todos os processos licitatórios das 138 

contratações dos prestadores de serviço da instituição. 2.8 Solenidade de Posse da 139 

Presidência e do 1/3 de Conselheiros Efetivos e Suplentes, conforme decidido 140 

anteriormente no item 2.5 não haverá solenidade de posse. 2.9 Instituição do Processo 141 
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Eleitoral eletrônico- realização das eleições pelo sistema de voto eletrônico-web 142 

voto, conforme Resolução COFECON nº 1.922/2014.  O presidente da Sessão Sr. Nelson 143 

Azevedo explicou que este assunto foi trazido para a plenária apenas para informar que 144 

este ano existe a possibilidade de colocar o sistema de votação eletrônico e vai 145 

depender do custo de implantação do processo. Para tanto, este assunto voltará em 146 

pauta no momento oportuno. 2.10 Toda e qualquer solicitação ou requerimento será 147 

encaminhado ao Presidente do CORECON-AM, formalmente, que despachará ao setor 148 

competente para as devidas providências. O presidente da Sessão informou que qualquer 149 

demanda do plenário deve ser encaminhada a ele, na sua ausência para o vice-150 

presidente que enviará para o setor responsável. 2.11 Processos Administrativos: 151 

Homologação de Registros: Conselheiro Relator: José Guilherme Fonseca de 152 

Azevedo: a) FABIO ALEX GOMES DOS SANTOS, COM DIPLOMA, UNINORTE, nº 2.960 b) ROBERTA 153 
TAINÁ MAIA JACQUIMINUT, SEM DIPLOMA, CIESA, nº 2.961 c) PRISCILA FEITOSA VASCONCELOS, 154 
COM DIPLOMA, UNINORTE, 2.962 d) ANTONIO EMÍLIO MACEDO RIBEIRO, COM DIPLOMA, UEA, 2.963 155 
e) ALANNA FRANCISCA ARAÚJO DE SOUZA, COM DIPLOMA, UFAM, 2.964 f) CHARLES CÉSAR 156 
MESQUITA CORREIA, COM DIPLOMA, UEA, 2.965. g) ALESSANDRA FERREIRA LINS, COM DIPLOMA, 157 
CIESA, 1.909.Analisados todos os processos, o conselheiro relator deferiu a solicitação de 158 
registro e seu voto foi seguido pela plenária; Cancelamento de Registro de Pessoa Física: 159 

Conselheiro Relator: Pedro de Faria e Cunha Monteiro : a)Almir de França Junior: Após 160 
análise da documentação apresentado o Conselheiro Relator constatou que o pedido do 161 
Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, 162 
pois comprova que a profissional não exerce atividade de Economista e exerce outra atividade, 163 
de forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido 164 
acompanhado pela Plenária;b) Alvaro Regis de Menezes Junior: Após análise da documentação 165 
apresentado o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o 166 
subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que a profissional 167 
não exerce atividade de Economista e exerce outra atividade de Advogado, de forma que o 168 
Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela 169 
Plenária; c) Priscila Barroso Paiva Gonçalves: Após análise da documentação apresentado o 170 
Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, 171 
inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que a profissional não exerce 172 
atividade de Economista e exerce outra atividade, de escrivã da Polícia Civil de forma que o 173 
Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela 174 
Plenária; d) Cynira de Souza Barreto: Após análise da documentação apresentado o Conselheiro 175 
Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do 176 
capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que a profissional não exerce atividade de 177 
Economista e reside e estuda em outro País de forma que o Conselheiro relator votou pelo 178 
deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; e) Flavia de Moraes 179 
Teixeira: Após análise da documentação apresentado o Conselheiro Relator constatou que o 180 
pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da 181 
Consolidação, pois comprova que a profissional não exerce atividade de Economista e exerce 182 
outra atividade, de Auditora Fiscal da SEFAZ de forma que o Conselheiro relator votou pelo 183 
deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; f) Evelyn Souza de 184 

Oliveira: Após análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o 185 
pedido do Requerente não atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da 186 
Consolidação, pois a documentação apresentada pela economista não é suficiente para o 187 
cancelamento. O Conselheiro relator votou pelo indeferimento do pedido e pediu vista do 188 
processo, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; g) Kelorrandia Machado da Silva: 189 
Após análise da documentação apresentado o Conselheiro Relator constatou que o pedido do 190 



 
 

 

 5 

Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, 191 
pois comprova que a profissional não exerce atividade de Economista e exerce outra atividade, 192 
de Técnica Administrativa do MPU de forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do 193 
pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; h) Hildenor Humberto Oliveira de 194 

Abreu: Após análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o 195 
pedido do Requerente não atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da 196 
Consolidação, pois a documentação apresentada pela economista não é suficiente para o 197 
cancelamento. O Conselheiro relator votou pelo indeferimento do pedido e pediu vista do 198 
processo, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; i) Alba Maria Auzier L. de Assis: Após 199 
análise da documentação apresentado o Conselheiro Relator constatou que o pedido do 200 
Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, 201 
pois comprova que a profissional não exerce atividade de Economista e exerce outra atividade 202 
de Coordenadora de Gabinete da PGM de forma que o Conselheiro relator votou pelo 203 
deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; j) Wanda Miranda 204 

Lins: Após análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido 205 
do Requerente não atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da 206 
Consolidação, pois a documentação apresentada pela economista não é suficiente para o 207 
cancelamento. O Conselheiro relator votou pelo indeferimento do pedido e pediu vista do 208 
processo, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; Cancelamento de Registro de 209 

Pessoa Física: Retorno de Processo Conselheiro Relator: José Guilherme Fonseca de 210 

Azevedo : a)Claudia Soares da Silva: Após análise da documentação apresentado o Conselheiro 211 
Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do 212 
capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que a profissional não exerce atividade de 213 
Economista e exerce outra atividade, de Gerente Bancária e atendeu a solicitação de mais 214 
documentos para comprovação do não exercício. Sendo assim,  o Conselheiro relator votou pelo 215 
deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; Suspensão de 216 

Registro de Pessoa Física: Conselheiro Relator: Marcello Daniel Laredo a) Mônica 217 

Regina Carvalho Damasceno: O Economista formalizou seu pedido de suspensão de 218 

registro, pois alega desemprego temporário. Após análise da documentação apresentada 219 

o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o 220 

subitem 8.2, inciso I, do Capítulo 6.1.1.1.1 da Consolidação, de forma que o Conselheiro 221 

relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela 222 

Plenária; b) Antônia da Silva Gonçalves Negreiros: O Economista formalizou seu pedido 223 

de suspensão de registro, pois alega desemprego temporário. Após análise da 224 

documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente 225 

atende ao que prevê o subitem 8.2, inciso I, do Capítulo 6.1.1.1.1 da Consolidação, de 226 

forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido 227 

acompanhado pela Plenária; c) Caio Petrônio de Lima Ferreira: O Economista 228 

formalizou seu pedido de suspensão de registro, pois alega desemprego temporário. 229 

Após análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o 230 

pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.2, inciso I, do Capítulo 6.1.1.1.1 231 

da Consolidação, de forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, 232 

tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; d) Eduardo Sampaio Pedroso de 233 

Holanda: O Economista formalizou seu pedido de suspensão de registro, pois alega 234 

desemprego temporário. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro 235 

Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.2, 236 

inciso I, do Capítulo 6.1.1.1.1 da Consolidação, de forma que o Conselheiro relator votou 237 

pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; e) Márcio 238 
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José Araujo da Silva: O Economista formalizou seu pedido de suspensão de registro, pois 239 

alega desemprego temporário. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro 240 

Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.2, 241 

inciso I, do Capítulo 6.1.1.1.1 da Consolidação, de forma que o Conselheiro relator votou 242 

pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; 3. 243 

FINANCEIRO- 3.2 Demonstrativo Financeiro: Este assunto foi explicado pelo Assessor 244 

Contábil no item 2.6; 3.3 Total de Projetos Registrados no mês de dezembro/2015: O 245 

presidente da Sessão Nelson Azevedo informou que no mês de dezembro/2015 foram 246 

registrados 19 projetos, sendo 07 projetos de Pessoa Física e 12 Projetos de Pessoa 247 

Jurídica, perfazendo o valor de R$ 3.420,00( Três mil, quatrocentos e vinte reais). 4. 248 

OUTROS ASSUNTOS: 4.1 Férias de funcionário Luiz Cesar Teixeira da Silveira. Devido 249 

a quantidade reduzida de funcionários e início dos projetos para o ano de 2016, as férias 250 

do funcionário não foi autorizada. O presidente Sr. Nelson Azevedo irá conversar com o 251 

funcionário para em comum acordo escolherem outra data; 4.2 Feriado Carnaval: A 252 

plenária aprovou que não haverá expediente nos dia 08, 09 e 10/02/2015, voltando as 253 

atividades normais do conselho a partir do dia 11/02/2016, no horário normal das 08:00 254 

às 17:00h.Com a palavra o presidente da Sessão, Sr. Nelson Azevedo dos Santos 255 

agradeceu a presença de todos e informou que continua dando prioridade às ações que 256 

elevem a Profissão e solicitou ajuda de todos os conselheiros presentes. Conforme o 257 

calendário, a segunda sessão plenária ordinária será realizada no dia 13/02/2016, às 258 

09:00h. E nada mais havendo a tratar, Sr. Nelson Azevedo dos Santos deu por encerrado 259 

os trabalhos da Primeira Sessão Plenária Ordinária, às 12 horas, dos quais eu Albertina 260 

de Fátima Souza de Santana, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai 261 

assinada por mim e pelo Presidente da Sessão. Manaus, 23 de janeiro de 2016.  262 
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