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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13º 2 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 21 DE 3 
FEVEREIRO DE 2015. 4 
 5 

MEMBROS PARTICIPANTES – Conselheiros: Nelson Azevedo dos Santos, Marcus Anselmo da 6 
Cunha Evangelista, José Carlos Mota dos Santos, Ricardo Reis da Silveira, Stony Bindá 7 
Figueiredo, José Guilherme Fonseca de Azevedo, Pedro de Faria e Cunha Monteiro. Foi 8 
designada para secretariar a presente reunião, a Gerente Executiva Albertina de Fátima Souza 9 
de Santana. ABERTURA – Às dez horas do dia vinte e um de fevereiro de dois mil e quinze, em 10 
sua sede, na Rua Leonardo Malcher, nº. 786, Centro, realizou-se a 02ª Sessão Plenária Ordinária 11 
do Conselho Regional de Economia – 13ª Região – AM, Foi designado para presidir a sessão o 12 
Economista Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, que distribuiu a pauta da reunião, 13 
prosseguindo com os seguintes assuntos: 1. ORDEM DO DIA: 1.1. Homologação da Ata da 1ª 14 
Sessão Plenária Ordinária de 24.01.2015: Colocada em discussão a todos os Conselheiros para 15 
apreciação e análise. Na sequencia, não havendo nenhuma manifestação contrária, a Ata foi 16 
aprovada.2. FINANCEIRO: 2.1 Demonstrativo Financeiro JANEIRO/2015: DA RECEITA 17 
ORÇAMENTÁRIA x DESPESA ORÇAMENTÁRIA O Conselho arrecadou, até o mês de JANEIRO de 18 
2015, o valor correspondente a R$ 69.835,60, que representa 9,92% da Previsão Orçamentária 19 
de 2015, que é de R$ 703.713,88. A despesa realizada, até o mês de JANEIRO de 2015, atingiu o 20 
valor de R$ 43.338,32, que corresponde a 6,16% da Previsão Orçamentária de 2015. 21 
COMPARATIVO DA RECEITA / DESPESA - EXERCÍCIOS 2014/2015: Receita Arrecada em 22 
JANEIRO/2014: R$ 91.073,81. No mesmo período em 2015 foi de R$ 69.835,60, uma diferença 23 
de - (R$ 21.238,21) em reais e em percentual -23,32%. A despesa Realizada em JANEIRO/2015 24 
foi de R$ 56.263,53, no mesmo período em 2015 foi de R$ 43.338,32, diferença em reais de R$ 25 
12.925,21 e percentual de 22,97%. 2.2. Total de Projetos Registrados: O Presidente informou 26 
à Plenária sobre o registro de 28 projetos, sendo 21 registrados em nome de Pessoa Jurídica e 27 
07 em nome de Pessoa Física. Após a análise dos demonstrativos financeiros, o Plenário 28 
homologou a peça contábil. 3. PROCESSOS: 3.1 HOMOLOGAÇÃO DE REGISTROS: Registros 29 
profissionais – Conselheiro Relator: José Guilherme Fonseca de Azevedo. 3.1.1 Registros de 30 
Pessoa Física: a) Gilmara Lopes Colares- Transferência de volta – Registro nº. 1.661 – Registro 31 
com diploma - UFAM; b) Gerson Marques de Souza – Registro nº. 2.649 – Registro com diploma 32 
- UFAM;  c) Kamila Souza da Silva – Registro nº. 2.650 – Registro sem diploma - UNINORTE; d) 33 
Sheyliane Coelho Ramos– Registro nº. 2.651 – Registro sem diploma - UNINORTE; e) Américo 34 
Marcos Cruz dos Santos– Registro nº. 2.652 – Registro sem diploma - UNINORTE; f) Milene da 35 
Silva Costa– Registro nº. 2.653 – Registro com diploma - CIESA; g) Edriely  Parga Sousa– 36 
Registro nº. 2.654 – Registro sem diploma - UNINORTE; h) Adailson Silva Cordovil– Registro nº. 37 
2.655 – Registro com diploma - UNAMA; 3.1.2 Registro- Pessoa Jurídica: PMONTEIRO 38 
CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI: Registro nº 148, o Conselheiro relator votou pelo 39 
deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária;  4. PROCESSOS: 4.1 40 
Cancelamento de Registro de Pessoa Física. Conselheiro Relator: Ricardo Reis da Silveira: a) 41 
Syglia Regina de Almeida Said: Após análise da documentação apresentada o Conselheiro 42 
Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, 43 
do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que a profissional não exerce atividade de 44 
Economista e está aposentada, de forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do 45 
pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; b) Manoel do Socorro Moraes Ramos: 46 
Economista formalizou seu pedido de cancelamento com a justificativa de não exercer a 47 
profissão de Economista, e exerce a profissão de analista de PCM Sr. Após análise da 48 
documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente 49 
atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois 50 
comprova que a profissional não exerce atividade de Economista de forma que o Conselheiro 51 
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relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; c) 52 
Marcio Augusto Santana Braga: Economista formalizou seu pedido de cancelamento com a 53 
justificativa de não exercer a profissão de Economista e alegou desemprego permanente. Após 54 
análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do 55 
Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da 56 
Consolidação, pois comprova que a profissional não exerce atividade de Economista de forma 57 
que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado 58 
pela Plenária. d) Silvia dos Santos Vieira: Após análise da documentação apresentada o 59 
Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 60 
8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que a profissional não 61 
exerce atividade de Economista e está aposentada, de forma que o Conselheiro relator votou 62 
pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; e) Lindáurea 63 
Lira Brandão: Economista formalizou seu pedido de cancelamento com a justificativa de não 64 
exercer a profissão de Economista, e exerce a profissão de Advogada. Após análise da 65 
documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente 66 
atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois 67 
comprova que a profissional não exerce atividade de Economista de forma que o Conselheiro 68 
relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; f) 69 
Luiz Marcel Chagas da Silva: Economista formalizou seu pedido de cancelamento com a 70 
justificativa de não exercer a profissão de Economista, e exerce a profissão de Analista em 71 
Ciência e Tecnologia Pleno do MCTI. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro 72 
Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, 73 
do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que a profissional não exerce atividade de 74 
Economista de forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu 75 
voto sido acompanhado pela Plenária; 4.2 Suspensão de Registro de Pessoa Física:a)Ronaldo 76 
Ribeiro de Oliveira Filho: O Economista formalizou seu pedido de suspensão de registro, pois 77 
irá fazer Mestrado em Economia em Minas Gerais. Após análise da documentação apresentada o 78 
Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.2, 79 
inciso I, do Capítulo 6.1.1.1.1 da Consolidação, de forma que o Conselheiro relator votou pelo 80 
deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; 5. EXPEDIENTES: a) 81 
Férias do Funcionário Luiz Cesar Teixeira da Silveira inicio em 02 de março de 2015 e fim 82 
em 31 de março de 2015; b) Sentença de Extinção do Processo nº 0014459-83 
54.2014.4.01.3200 – Econ. IZA AMELIA ALBUQUERQUE SIGNORINI; c)Solicitação de Apoio 84 
Financeiro- Semana do Economista 2015, com data de realização da Cerimônia da Semana 85 
no dia 26/08/2015- Quarta-feira; d)Feirão dos Impostos com apoio da Associação dos 86 
Jovens Empresários em Espaço de um Centro Comercial de Manaus; e)Atualização cadastral 87 
e assinaturas junto ao Banco do Brasil que solicitou publicação da Portaria e Ata da Eleição 88 
no Diário Oficial. f)Manifestação sobre Eleição Eletrônica. g)Solicitação de Valor a ser 89 
repassado ao IBRASE; h)Criação da Comissão de Análise de Contas Públicas;No item a) O 90 
presidente informou a todos as férias do funcionário Luiz Cesar Teixeira da Silveira, sendo 91 
seguido pela plenária; No item b) O presidente informou aos presentes que a sentença movida 92 
pela economista Iza Amélia Albuquerque Signorini contra o conselho foi extinta pelo juiz; No 93 
item c) O presidente informou que este ano a Cerimônia em Homenagem ao Dia do Economista, 94 
será realizada no dia 26/08/2015 devido a agenda das universidades; No item d) O presidente 95 
informou que este ano haverão alguns eventos de valorização da profissão e ajuda a sociedade. 96 
Um dos projetos é realizar o Feirão dos Impostos que esta previsto para acontecer durante as 97 
realizações da Semana de Economia e terá apoio da Associação dos Jovens Empresários; No 98 
item e) o presidente informou que o Banco do Brasil exigiu a publicação da Ata de Posse e 99 
Portaria no Diário Oficial, pois item indispensável para a atualização dos dirigentes junto à 100 
Instituição Financeira; No item f) O presidente informou que na última plenária do Cofecon foi 101 
assunto na pauta a migração do sistema de votação nos Corecon’s para o meio eletrônico, mas 102 
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cada regional iria decidir como proceder. Essa migração iria ter um custo e na atual situação 103 
financeira do Corecon, onde o índice de inadimplência está alto e a receita cada vez mais 104 
baixa colocou o assunto para a Plenária decidir.  Em conversa os conselheiros analisando a 105 
situação financeira atual do Conselho, a Plenária decidiu que o sistema de votação continuará 106 
este ano sendo realizada no sistema presencial na urna e por correspondência. No item g) O 107 
presidente informou que na sua ida à  Brasília para participar da Posse do Cofecon- 2015 foi 108 
indagado pelo Economista e Vice- Presidente do Cofecon, Sr. Julio Miragaya sobre o valor a ser 109 
repassado para o IBRASE-Instituto Brasiliense de Estudos da Economia Regional, onde 110 
atualmente é presidente. O Ibrase foi  responsável pela realização do CBE e ao final do Evento 111 
iria receber um valor pela utilização do  nome do Instituto que viabilizou o Congresso. O 112 
presidente Marcus explicou que de fato eles fizeram a realização do Evento, mas o valor 113 
inicialmente solicitado pelo Sr. Miragaya  (R$20.000,00) o Corecon-AM não poderia repassar. 114 
Depois de várias conversas, Sr. Miragaya  baixou para R$ 8.000,00. A plenária decidiu fazer 115 
duas propostas para Julio Miragaya, sendo a  1ª repassar em quatro parcelas no valor de 116 
R$2.000,00, que totaliza os R$8.000,00 e a 2ª  proposta repassar de uma única vez o valor de 117 
R$6.000,00. Foi decidido por unanimidade que  será repassado o valor de R$8.000,00( Oito mil 118 
reais) em 4 parcelas de R$2.000,00(Dois mil  reais). O presidente Marcus então solicitou da 119 
gerência falar com o Sr. Julio Miragaya para  repassar a decisão da plenária; h) O presidente 120 
informou aos presentes que o Conselho vem; h) O presidente informou aos presentes que o 121 
Conselho vem constantemente sendo procurado para falar de assuntos que envolvem os gastos 122 
feitos com obras públicas e um dos assuntos mais procurados é referente a Obra da Ciclovia, 123 
que envolve um custo de R$ 22.000.000,00(Vinte e dois milhões). Para tanto solicitou apoio dos 124 
conselheiros nas entrevistas e opiniões demandadas ao Conselho. A fim de emitir pareceres, 125 
laudos, projetos, análises e opiniões econômicas a plenária resolve criar a Comissão de Análise 126 
de Contas Públicas, que tem como presidente, o Economista Marcus Anselmo da Cunha 127 
Evangelista e membros titulares os Economistas Nelson Azevedo dos Santos e Ricardo Reis da 128 
Silveira. 6. INFORMES DA PRESIDÊNCIA: 6.1. Informes do Presidente Marcus Anselmo da 129 
Cunha Evangelista: O Presidente informou aos presentes que este ano de 2015 dará prioridade 130 
às ações que elevem a Profissão e solicitou ajuda de todos os conselheiros e coordenadores 131 
presentes. 7. PRÓXIMA PLENÁRIA: O Plenário decidiu marcar uma nova Reunião Ordinária no 132 
dia 14 de março de 2015, às 10 horas. E nada mais havendo a tratar, o Presidente Marcus 133 
Anselmo da Cunha Evangelista deu por encerrado os trabalhos da segunda Sessão Plenária 134 
Ordinária, às 12 horas, dos quais eu Albertina de Fátima Souza de Santana, lavrei a presente 135 
Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelo fiscal e pelo Presidente da Sessão. 136 
Manaus, 21 de fevereiro de 2015. 137 
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