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

MEMBROS PARTICIPANTES – Conselheiros: Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, Nelson 5 
Azevedo dos Santos, José Guilherme Fonseca de Azevedo, Marcello Daniel 6 
Laredo,Ricardo Reis da Silveira, Stony Bindá Figueiredo,  Francisco de Assis Mourão 7 
Junior, Kamilla Ingrid Loureiro e Silva, Lucivaldo Breves da Silva, Neuler André Soares de 8 
Almeida e Martinho Luis Gonçalves Azevedo. Estavam presentes na reunião o contador 9 
do Regional Sr. Bruno Prestes, a Assessora Jurídica Carla Ferreira Mendes e a Conselheira 10 
Federal Denise Kassama Franco do Amaral e o Conselheiro Consultivo Jose Laredo. Foi 11 
designada para secretariar a presente reunião, a Gerente Executiva Albertina de Fátima 12 
Souza de Santana. ABERTURA – Às nove horas do dia treze de fevereiro de dois mil e 13 
dezesseis, em sua sede, na Rua Leonardo Malcher, nº. 768, Centro, realizou-se a 2ª 14 
Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia – 13ª Região – AM. Foi 15 
designado para presidir a sessão o presidente do Corecon-AM, o  Economista Nelson 16 
Azevedo dos Santos, que distribuiu a pauta da reunião, prosseguindo com os seguintes 17 
assuntos: 1.EXPEDIENTE: 1.1 Homologação da Ata da 1ª Sessão Plenária Ordinária de 18 
23 de janeiro de 2016 e Item 1.2 Homologação da Ata da 2ª Sessão Plenária 19 
Extraordinária de 23 de janeiro de 2016. O presidente perguntou se todos leram as 20 
Atas previamente encaminhada por e-mail, se estavam de acordo com o que foi 21 
colocado. Na ocasião pediu a palavra o Conselheiro Martinho Azevedo para informar que 22 
protocolou expediente tecendo algumas considerações e que por meio do qual solicitou 23 
alguns ajustes na Ata da 1ª Sessão Plenária Ordinária. Explicou que as Atas por serem 24 
documentos oficiais devem conter de forma clara e transparente os assuntos discutidos 25 
em plenária, bem como devem estar acessíveis ao público em geral, devendo as mesmas 26 
ser publicadas no site do Corecon. Com a palavra o presidente da Sessão, Sr. Nelson 27 
Azevedo informou que recebeu o referido requerimento, mas que tais considerações 28 
seriam registradas em Ata para serem observadas para confecção das próximas atas. 29 
Diante do exposto a Plenária seguiu o voto do Presidente da Sessão e a Ata da 1ª Sessão 30 
Plenária Ordinária foi aprovada. Em seguida, o presidente da Sessão perguntou se todos 31 
tinham lido a Ata da 2ª Sessão Plenária Extraordinária e se estavam de acordo com o que 32 
foi descrito. O conselheiro Martinho Azevedo disse ter lido, apenas não estava de acordo 33 
com o prazo estabelecido para validade das assinaturas, pois não foi tratado na plenária, 34 
mas entendia a importância para o andamento do Conselho, sendo assim, da sua parte 35 
estava de acordo. O restante dos conselheiros não tiverem nada contra e dessa forma a 36 
Ata foi aprovada.    1.3 Informes da presidência: O presidente passou a palavra à 37 
secretaria da Reunião para ler os ofícios recebidos do Conselho Federal de Economia-38 
COFECON: - Ofício Circular nº 10/2016/COFECON - XXV Simpósio Nacional dos 39 
Conselhos de Economia - ECV’s apurado até 31/12/2015. / Ofício Circular 40 
nº11/2016/COFECON - XXV Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia - Encaminhar 41 
contribuições à Comissão Organizadora até 29/07/2016 / Ofício Circular nº 42 
17/2016/COFECON - Convocação para 670ª Sessão Plenária Ordinária Ampliada 43 
(08/04/2016) / Outros Ofícios: Ofício nº 565/GAB. SUP - Convite para o painel de 44 
debates: Zona Franca de Manaus: 2016 a 2036 - Das Perspectivas a Concretude de 45 
Ações./ Convite nº 002.2016.51.1.1.1063291.2016.3793 - MPE convida o presidente do 46 
Corecon-AM para participar da reunião que trata de Ação Civil Pública que tramita 47 
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em face da Eletrobrás Amazonas Energia e Aneel, concernente ao reajuste de 39 a 48 
42% na cobrança de consumo de energia, ação esta proposta por diversos Órgãos de 49 
defesa do consumidor./ Carta nº 004/2016- Convite da ACA ao presidente do Corecon-50 
AM para apresentar os planos e projetos de sua administração à frente do CORECON-51 
AM/  Ofício nº 8/SESO/1091 - Convite do Comando da Aeronáutica para apoio em 52 
palestras no Projeto Social Recrutando. O presidente do Corecon-AM, Sr. Nelson 53 
Azevedo dos Santos informou que os ofícios recebidos do COFECON, as informações neles 54 
solicitadas já foram repassadas aos setores competentes para as devidas respostas. Em 55 
relação aos convites recebidos, esteve presente atendendo a demanda do Ministério 56 
Público do Estado. Quanto ao convite da ACA, está aguardando agendamento para expor 57 
seus projetos. No convite recebido pela aeronáutica, por questões de agenda não poderá 58 
participar, mas colocou disponível para outros conselheiros. Disponibilizou-se o 59 
conselheiro Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, já que fez em anos anteriores essa 60 
palestra. 2. ORDEM DO DIA: 2.1 Aprovação da Proposta Orçamentária para o exercício 61 
de 2016: O presidente do Corecon-AM, Sr. Nelson Azevedo passou a palavra para o 62 
contador, Sr. Bruno Prestes que explicou os quadros anteriormente encaminhados para 63 
todos os conselheiros. Na média das receitas dos 3 últimos exercícios o total foi de R$ 64 
652.895,72( Seiscentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e 65 
setenta e dois centavos). Na média das despesas dos 3 últimos exercícios o total foi de 66 
R$ 675.651,46( Seiscentos e setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e 67 
quarenta e seis centavos), desses valores foi orçado para 2016 tanto na receita quanto 68 
na despesa o valor de R$ 638.000,00( Seiscentos e trinta e oito mil reais). Segundo o 69 
contador, os números e projeção do orçamento para 2016 do CORECON-AM se calçaram: 70 
a) a expectativa de arrecadação da principal receita (de contribuições), da ordem de 71 
20%, se fundou no incremento de 7,14% sobre o valor da anuidade, conjugado com as 72 
ações de recuperação e combate a inadimplência, enquanto que os demais itens da 73 
receita tiveram por base observações individuais de comportamentos em exercícios 74 
anteriores. b) a despesa foi ajustada conforme o montante de receita projetada para 75 
2016. O contador explicou ainda que o valor da Proposta pode ser modificado ao longo 76 
do ano e que esse valor primeiramente percebido é o que a princípio atende a realidade 77 
do conselho. Em seguida foi passada a palavra ao presidente da Sessão, Sr. Nelson 78 
Azevedo e este perguntou se todos receberam a Proposta Orçamentária, todos 79 
responderam que sim, em seguida perguntou se estavam de acordo e se tinham alguma 80 
consideração a fazer. Pediu a palavra, o Economista Martinho Azevedo explicou que em 81 
sua opinião para aprovação da Proposta deveria ter tido mais discussões, pois da forma 82 
apresentada ficava difícil sua aprovação. Também não recebeu um parecer da Comissão 83 
de Tomadas de Contas sobre o assunto. Estando presente o presidente da CTC, 84 
Conselheiro Stony Bindá Figueiredo justificou que o parecer da Comissão de Tomadas de 85 
Contas está em fase de conclusão. Com a palavra o presidente da Sessão explicou que o 86 
prazo para envio da informação ao COFECON esta em atraso e já que a Proposta 87 
Orçamentária é passível de mudanças, conforme colocou o contador, o assunto deveria 88 
ser colocado em votação.  Salientou também que o CORECON-AM, para receber qualquer 89 
tipo de patrocínio deve estar em dias com suas obrigações perante o CONSELHO 90 
FEDERAL. A aprovação da Proposta Orçamentária foi colocada em votação: Conselheiros 91 
Titulares Presentes: Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, José Guilherme Fonseca de 92 
Azevedo, Marcello Daniel Laredo, Ricardo Reis da Silveira, Stony Bindá Figueiredo, 93 
Francisco de Assis Mourão Junior, Kamilla Ingrid Loureiro e Silva. A favor da aprovação 94 
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da Proposta Orçamentária votaram a maioria: Marcus Anselmo da Cunha  95 
Evangelista, José Guilherme Fonseca de Azevedo, Marcello Daniel Laredo, Ricardo Reis 96 
da Silveira, Stony Bindá Figueiredo. Em seguida foi dada por aprovada a Proposta 97 
Orçamentária para o exercício de 2016. 2.2 Autorização de Repasse do Banco de 98 
Dados do CORECON-AM para o Sindicato dos Economistas do Estado do Amazonas-99 
SINDECON-AM. Neste item, o presidente da Sessão, Sr. Nelson Azevedo explicou sua 100 
preocupação em disponibilizar dados pessoais dos associados para o Sindicato gerar o 101 
boleto da sua anuidade. Perguntou a opinião dos conselheiros sobre o assunto. O 102 
Conselheiro Martinho Azevedo informou que essa parceria vem sendo feita desde outras 103 
gestões, pois existe essa disponibilidade, havendo assinatura de um termo de inteira 104 
responsabilidade pelo uso das informações.  O presidente Nelson Azevedo explicou que 105 
não quer manter parcerias que no futuro venham causar danos judiciais ao Conselho. Foi 106 
citado o fato que aconteceu na eleição de 2015 do Conselho, onde uma das chapas 107 
inscritas solicitou os dados e foi autorizado, mas quando detectado o erro, a chapa 108 
inscrita fez a devolução das informações. O COFECON proíbe o repasse dos dados 109 
pessoais de seus associados, permite que qualquer envio de documento por outro que 110 
não o Regional deva ser entregue ao CORECON e este faça a etiqueta utilizando-se de 111 
seu banco de dados e todo o custo de etiquetagem e envios ficam por conta do 112 
solicitante. Diante dos fatos, não foi autorizado o Repasse do Banco de Dados do 113 
Corecon-AM e que seja feito o Convite para o presidente do Sindicato comparecer na 114 
reunião para  tratar deste e de outros assuntos que envolvam o sindicato. 2.3 115 
Apresentação do Calendário de Reuniões e Propostas de Trabalho das Comissões. O 116 
presidente da Sessão Plenária, Sr. Nelson Azevedo leu para os presentes a composição 117 
das Comissões de Trabalho do Corecon-AM escolhidas na 1ª Sessão Plenária. Em seguida, 118 
perguntou dos membros qual os projetos de cada Comissão para o ano de 2016. O 119 
presidente da Comissão de Tomadas de Contas, conselheiro Stony Bindá Figueiredo falou 120 
que irá reunir com o Contador e Financeiro para verificar como é feito o procedimento 121 
de prestação de contas e os prazos estabelecidos para este ano pelo Cofecon. Salientou 122 
que serão divulgadas as informações dentro do previsto. Pediu a palavra o Conselheiro 123 
Marcus Anselmo da Cunha Evangelista e comunicou sua saída da Comissão de Valorização 124 
Profissional. Devido a não disponibilidade de tempo e para não prejudicar o andamento 125 
das ações desta Comissão declina de sua participação como membro. Representando a 126 
Comissão de Valorização Profissional, a Conselheira Kamilla Ingrid Loureiro e Silva 127 
reunirá os outros membros para tratar dos assuntos, principalmente ENAM, que este ano 128 
terá como sede Manaus. A Comissão de Fiscalização, representada pelos economistas 129 
Martinho Luis Gonçalves Azevedo, Marcello Daniel Laredo e Francisco de Assis Mourão 130 
Júnior informaram que o plano de fiscalização esta sendo feito, aguardando algumas 131 
informações do conselho para concluir.  Informou também que a Comissão irá se reunir 132 
com o fiscal do conselho para fechar o cronograma anual de fiscalizações. A Comissão de 133 
Licitação representada pelo conselheiro Ricardo Reis da Silveira informou que os 134 
membros em reunião já agendada estarão providenciando todos os processos licitatórios 135 
para 2016. 2.4 Aplicação da Resolução nº 1.945 e 1.946 do Conselho Federal de 136 
Economia, Com a palavra a Assessora Jurídica, Dra. Carla Mendes informou que o 137 
COFECON através da Resolução 1.946 onde ocorreu padronização de dados de registro 138 
dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. Em relação 139 
a Resolução 1.945 ocorreram algumas mudanças, pois alterou o Normativo de 140 
Procedimentos para Registro de Profissionais junto aos Conselhos Regionais de Economia 141 
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e adota outras providências. Na Seção V, que trata DO TRATAMENTO ESPECIAL 142 
DISPENSADO EM FUNÇÃO DA IDADE Art. 7º Os Conselhos Regionais de Economia 143 
concederão ao economista do sexo masculino que conte com idade superior a 70 144 
(setenta) anos e à economista do sexo feminino que conte com idade superior a 65 145 
(sessenta e cinco) anos, regularmente inscrito e quite com as anuidades, tratamento 146 
especial em função da idade, os quais passarão a ter direito, a critério do Conselho 147 
Regional de Economia, a desconto de até 90% (noventa por cento) nas anuidades 148 
posteriores à concessão. Dessa forma o Conselho Regional de Economia deverá 149 
estabelecer, por meio de Resolução, o percentual de desconto que será concedido aos 150 
profissionais que requererem o benefício, o qual não poderá ser escalonado. Com a 151 
palavra o presidente da Sessão informou que o assunto deverá ser votado para saber 152 
qual o percentual que será dado aos profissionais que se enquadrarem na modalidade 153 
descrita. A Plenária em comum acordo decidiu em dar os 90% de desconto, já que esses 154 
profissionais já contribuíram ao longo dos anos com o Conselho. 2.5 Processos 155 
Administrativos: Homologação de Registros: Conselheiro Relator: MARTINHO LUÍS 156 
GONÇALVES DE AZEVEDO- Registro-Pessoa Física: O Conselheiro Relator explicou que 157 
conforme as mudanças ocorridas através das Resoluções 1.945 e 1.946 observou que os 158 
processos não estavam carimbados e por este motivo pediu vista de todos os novos 159 
registros. Passando para os Processos de Cancelamento e Suspensão, o seu relator, o 160 
conselheiro Francisco de Assis Mourão Júnior seguiu o relator anterior e pediu vista de 161 
todos os processos. Diante disso, também os Processos de Retorno voltarão na próxima 162 
plenária com os ajustes conforme descrito na resolução. 3. FINANCEIRO: 3.1 163 
Demonstrativo Financeiro Prestação de Contas JANEIRO/2016: Com a palavra o 164 
Conselho arrecadou, até o mês de JANEIRO de 2016, o valor correspondente a R$ 165 
67.162,02, que representa 10,53% da Previsão Orçamentária de 2016, que é de R$ 166 
638.000,00. A despesa realizada, até o mês de JANEIRO de 2016, atingiu o valor de R$ 167 
43.600,92, que corresponde a 6,83% da Previsão Orçamentária de 2016.  COMPARATIVO 168 
DA RECEITA / DESPESA - EXERCÍCIOS 2015/2016: Receita Arrecada em JANEIRO/2015: R$ 169 
69.835,60. No mesmo período em 2016 foi de R$ 67.162,02, uma diferença de (-R$ 170 
2.673,58) em reais e em percentual -3,83%. A despesa Realizada em JANEIRO/2015  foi 171 
de R$ 43.338,32, no mesmo período em 2016 foi de R$ 43.600,92, diferença em reais de 172 
–(R$  262,60) e percentual de -0,61%. 3.2 Total de Projetos Registrados no mês de 173 
janeiro/2016: O presidente da Sessão Plenária Nelson Azevedo informou que no mês de 174 
janeiro/2016 foram registrados 18 projetos, sendo 05 projetos de Pessoa Física e 13 175 
Projetos de Pessoa Jurídica, perfazendo o valor de R$ 3.600,00( Três mil e seiscentos 176 
reais). 4. OUTROS ASSUNTOS: 4.1 Pedido de devolução de anuidade do Economista 177 
Aníbal Servulo da Rocha Normando: A Assessora Jurídica, Dra. Carla Mendes explicou 178 
que o economista teve concessão do Registro Remido aos 65 anos, em 2012, antes da 179 
mudança da idade mínima pelo COFECON. Dessa forma, o economista solicita a 180 
devolução do valor de R$378,00, referente ao pagamento da anuidade de 2015, que 181 
chegou a pagar indevidamente. A plenária acatou o pedido do economista e o valor será 182 
devolvido. Com a palavra o presidente da Sessão e presidente do conselho, Sr. Nelson 183 
Azevedo falou de sua preocupação em atender todas as exigências do TCU, pois solicitou 184 
que qualquer ação do Corecon-AM cumpra-se conforme a Lei de Acesso a Informação (Lei 185 
12.527, de 18/11/2011). Todas as informações seja em Ata, Prestação de Contas fossem 186 
publicadas conforme os prazos estabelecidos. Outro assunto abordado pelo presidente 187 
foi o convite que o CORECON recebeu da OAB para fazer parte da Comissão de Ética, 188 
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com o objetivo de zelar pelo uso correto do dinheiro público. Com a palavra do 189 
presidente da Sessão e presidente do conselho, Sr. Nelson Azevedo, foi dado a sequencia 190 
dos assuntos. O assunto deixado para falar por último pelo presidente refere-se aos 191 
requerimentos recebidos no dia 01/02/2016, onde os conselheiros Martinho Luís 192 
Gonçalves Azevedo, Nilson Tavares Pimentel, Francisco de Assis Mourão Junior e Jesse 193 
Rodrigues dos Santos, solicitam informações de Relatórios, Balanços, PTA, Peça 194 
Orçamentária e levantamento do setor de fiscalização de 2010 a 2015. O presidente 195 
perguntou qual o objetivo de obter as informações, pois algumas delas encontram-se no 196 
site e no momento o Corecon-AM esta com poucos funcionários para atender a demanda. 197 
Pediu a palavra o Conselheiro Marcello Laredo que também questionou o uso das 198 
informações. Foi colocado pelo Conselheiro Martinho Azevedo que as informações seriam 199 
para o planejamento do Processo de Fiscalização, pois a partir das informações 200 
solicitadas poderiam ajustar para melhor as ações futuras, servindo de base para outros 201 
assuntos. Em momento algum utilizaria para fins que não fosse para a melhoria da 202 
categoria. Voltando a palavra para o presidente da Sessão, Sr. Nelson Azevedo perguntou 203 
da Plenária qual a opinião em relação ao assunto, pois havia demandas que tomariam 204 
muito tempo e o Conselho não tem recurso humano para resolver em tempo hábil. Pediu 205 
a palavra, o conselheiro Marcus Evangelista e este sugeriu pedir os mesmos dados de 10 206 
anos e não somente de 5 anos como o requerimento solicitava, deixando transparente 207 
todas as outras gestões. Sr. Nelson Azevedo falou que contratar uma auditoria teria um 208 
custo alto e o conselho não teria como arcar com o gasto. O conselheiro Martinho 209 
informou que algumas informações já foram repassadas pelo fiscal do Corecon-AM. 210 
Diante dos fatos, ficou decidido que aquelas informações de fácil acesso fossem 211 
repassadas aos conselheiros e que, conforme o tempo disponível, a equipe 212 
disponibilizasse as demais informações. Dando sequência a plenária, Sr. Nelson Azevedo 213 
passou a palavra ao Conselheiro Consultivo e presidente da Associação dos Consultores 214 
do Amazonas, Jose Laredo, que falou de um importante assunto para a categoria. O 215 
economista fez uma análise e demonstrou sua preocupação na queda brusca nos últimos 216 
anos do número de projetos econômicos de implantação e ampliação do PIM. Aproveitou 217 
para convidar todos os economistas a se envolverem na causa, pois é de suma 218 
importância o apoio de todos e evitar que aumente a taxa de mortalidade das empresas.    219 
Com a palavra o presidente da Sessão, Sr. Nelson Azevedo dos Santos agradeceu a 220 
presença de todos. Conforme o calendário, a terceira sessão plenária ordinária será 221 
realizada no dia 12/03/2016, às 09:00h. E nada mais havendo a tratar, Sr. Nelson 222 
Azevedo dos Santos deu por encerrado os trabalhos da Segunda Sessão Plenária 223 
Ordinária, às 11 horas, dos quais eu Albertina de Fátima Souza de Santana, lavrei a 224 
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente da 225 
Sessão. Manaus, 13 de fevereiro de 2016.  226 
 227 
 228 
 229 
 230 
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