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ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 1 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13º 2 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 12 DE MARÇO 3 
DE 2016. 4 

MEMBROS PARTICIPANTES – Conselheiros: Nelson Azevedo dos Santos, José Guilherme 5 

Fonseca de Azevedo, Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, Stony Bindá Figueiredo,  6 

Francisco de Assis Mourão Junior, Kamilla Ingrid Loureiro e Silva, Nilson Tavares Pimentel, 7 

Martinho Luis Gonçalves Azevedo, Caroline Vasconcelos Gonçalves, Pedro de Faria e Cunha 8 

Monteiro e Jessé Rodrigues dos Santos. Estavam presentes na reunião o contador do Regional 9 

Sr. Bruno Prestes, a Conselheira Federal Denise Kassama Franco do Amaral, o Coordenador 10 

do Curso de Economia do CIESA e o Economista Edson Nogueira Fernandes Junior. Foi 11 

designada para secretariar a presente reunião, a Gerente Executiva Albertina de Fátima Souza 12 

de Santana. ABERTURA – Às nove horas do dia doze de março de dois mil e dezesseis, em 13 

sua sede, na Rua Leonardo Malcher, nº. 768, Centro, realizou-se a 3ª Sessão Plenária 14 

Ordinária do Conselho Regional de Economia – 13ª Região – AM. Foi designado para 15 

presidir a sessão o presidente do Corecon-AM, o  Economista Nelson Azevedo dos Santos, 16 

que distribuiu a pauta da reunião, prosseguindo com os seguintes assuntos: 1.EXPEDIENTE: 17 

1.1 Homologação da Ata da 2ª Sessão Plenária Ordinária de 13 de fevereiro de 2016. O 18 

presidente perguntou se todos leram a Ata previamente encaminhada por e-mail, se estava de 19 

acordo com o que foi discutido na planária e na sequencia, não havendo nenhuma 20 

manifestação contrária, a Ata foi aprovada.1.2 Informes da presidência: O presidente da 21 

Sessão leu para os presentes os documentos recebidos: a) Convite da Uninorte para participar 22 

da Formatura dos Cursos de Economia, Contabilidade e Relações Internacionais, que ocorrerá 23 

no dia 18/03/2016, as 14:00h. O Coordenador do Curso, Profº Gadelha solicitou a cessão de 3 24 

exemplares do livro Amazônia Um Pouco Antes e um Além Depois, do professor Samuel 25 

Benchimol. O presidente do Corecon-Am, Sr. Nelson Azevedo dos Santos irá representar o 26 

Conselho no Evento e deixou o convite aberto aos conselheiros. O conselheiro Francisco de 27 

Assis Mourão Júnior disponibilizou-se para participar. b) Ofício nº:272/2016 , da 7ª Vara 28 

Criminal, solicitando o endereço da Economista Myrna Libermann Batista de Souza. Como 29 

trata-se de ordem judicial a informação foi repassada conforme Ofício GERE 30 

nº.006/2016/CORECON-AM. c) Relatório de Gestão COFECON- 2015 O presidente 31 

informou que recebeu o Relatório de Gestão do Conselho Federal de Economia e o 32 

CORECON-AM ficou em oitava colocação, em repasse de cota parte das anuidades, com uma 33 

arrecadação no valor de R$ 121.412,64(Cento e vinte e um mil quatrocentos e doze reais e 34 

sessenta e quatro centavos). d) Informação do Hidrômetro Furtado- Foi feito um BO do 35 

ocorrido, pois não é a primeira vez que ocorre o furto. Foi solicitado à Empresa Manaus 36 

Ambiental uma fiscalização no local para que seja cobrada apenas uma taxa, já que as casas 37 

estão unificadas e inscritas no mesmo CNPJ. e) Solicitação do Economista Raul Hernan Ortiz 38 

Torres ao Corecon-AM , onde acusa o BASA de restrições aos projetos por ele feito. Diante 39 

da denúncia feita pelo economista ao CORECON-AM, o presidente Nelson Azevedo, junto 40 

com o Vice-Presidente José Guilherme, o conselheiro Marcus Evangelista e a advogada Dra. 41 

Carla Mendes foram ao Basa verificar o ocorrido. Em reunião com o Superintendente 42 

Regional, Miguel Nuno Seifert Simões, pois o banco se reservou o direito de não dizer os 43 

motivos, mas respondeu em carta, no dia 08/03/2016 e disse que a despeito do inconformismo 44 

do referido profissional, manifestado ao Conselho, o Banco da Amazônia possui a 45 

prerrogativa de analisar a atuação de qualquer projetista, que poderá redundar na não 46 

renovação do cadastro, fato ocorrido em relação ao Sr. Raul Hernan Ortiz Torres, se interferir 47 
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de nenhuma maneira no exercício regular de sua profissão. Com a palavra, Sr. Nelson 48 

Azevedo informou que em conversa com o economista e para não expor o Conselho, até 49 

porque não sabe se existe algum outro impedimento por parte do Banco e que não foi 50 

revelado, mas que deixou a disposição do Sr. Ortiz a Assessoria Jurídica do Conselho para 51 

ajudar no possível. Segundo o economista, ele não é o único que está sofrendo restrições e 52 

que iria trazer os outros para juntos resolverem a situação perante o Basa. Com a palavra o 53 

Conselheiro Marcus Evangelista disse que com essa atitude do Basa, só mostra o quanto 54 

devemos lutar mais pelos direitos dos economistas junto a essas instituições. Concorda em 55 

não comprar briga, mas aproveitar para lutar pela classe. Com a palavra a Conselheira 56 

Federal, Denise Kassama informou que o Economista a procurou antes de vir ao Conselho e 57 

ela sugeriu que ele deveria primeiramente ter em mãos algum documento de resposta do Basa 58 

e assim tomar alguma atitude contra. No caso, já obtendo a resposta ele poderia tomar as 59 

providências cabíveis e se ficasse claro a existência de um outro tipo de impedimento, não 60 

informado pelo Basa na visita do CORECON-AM, as coisas poderiam até se inverter em 61 

relação ao economista. Com a palavra o Conselheiro Martinho Azevedo disse que sempre 62 

buscou trabalhar na defesa técnica, reconhece a importância do Banco para a região, pois 63 

precisa dar retorno e é auditado pelo TCU. Em sua opinião o CORECON-AM não deve 64 

assumir uma briga, pois dessa forma pode prejudicar os bons profissionais e àqueles que estão 65 

iniciando. Para ele, os profissionais economistas devem prezar pela boa técnica sempre. Com 66 

a palavra o Conselheiro Pedro Monteiro, já que o assunto era sobre o BASA, deixou 67 

registrado sua dificuldade em conseguir finalizar e a burocracia em cadastrar-se no BASA. 68 

Pediu a palavra, o economista participante Fábio Franzosi, que expôs também sua insatisfação 69 

com algumas políticas do Basa, que por experiência ou inexperiência não sabe dizer se foi 70 

correto o valor descontado após abertura de conta na Instituição Bancária. Diante do exposto, 71 

o presidente Sr. Nelson Azevedo trouxe este assunto a Plenária para conhecimento e pedir 72 

sugestão de como prosseguir no apoio ao economista. Ficou estabelecido que após reunião 73 

com os outros envolvidos e diante do que for colocado a Assessoria Jurídica fará um relatório 74 

sobre o que foi tratado, primando sempre não envolver o CORECON-AM em assuntos que 75 

venha prejudicar o Regional. O conselheiro Martinho Azevedo informou que este é um dos 76 

assuntos que a Comissão de Fiscalização esta tratando e tudo será através da formalização, 77 

para que não ocorra o que aconteceu com o Economista Fábio Franzosi e sugeriu que o 78 

economista procurasse o PROCON. Dando sequência a Plenária, o presidente da Sessão, Sr. 79 

Nelson Azevedo apresentou o Economista Edson Nogueira Fernandes Junior que participou 80 

de um evento, onde o CORECON-AM não esteve presente, mas que o assunto é importante 81 

para a classe e este fez um breve resumo do evento. A ideia é trazer uma proposta ao conselho 82 

e verificar como pode ajudar. Relatou que depois da sua participação em Seminário ocorrido 83 

em Brasília, onde o intuito era dar voz a quem não tinha voz, voltou com a ideia de ajudar e 84 

contribuir para a melhoria. Explicou que o observatório social é uma organização nacional, 85 

fazendo a análise das contas públicas com indicadores, analisa gastos com educação, saúde, 86 

publicidade e faz comparação entre cidades. Atuando há mais de 10 anos, saiu de Brasília 87 

interessado em montar aqui um observatório social e felizmente descobriu que já havia um, 88 

ainda sem atuação, devido seus representantes fazerem parte do poder público. Diante disso 89 

teve a ideia de atrair para o observatório os conselhos de classe e dessa forma gostaria muito 90 

que o CORECON-AM  fizesse parte do Observatório Social oficialmente, atendendo algumas 91 

demandas inclusive abrindo portas para os alunos de economia, de forma a ser o braço 92 

técnico. Falou também do Comitê Cidadão, que trata de ações que visam melhorias para a 93 

sociedade. Como exemplo, tratou entre outros, do abandono das vias do Distrito Industrial. 94 
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Portanto, sendo o CORECON-AM um órgão técnico formado por pessoas competentes tem 95 

muito a contribuir com o Comitê Cidadão a pressionar o poder público a tomar atitude e não 96 

ficar na inércia sem resolver os problemas da nossa cidade.  Dessa forma convida o 97 

CORECON-AM a oficializar sua participação no Observatório Social e Comitê Cidadão e 98 

designe conselheiros e economistas que possam contribuir e se façam presentes na resolução 99 

dos problemas de nossa cidade. Com a palavra o presidente da Sessão, Sr. Nelson Azevedo 100 

disse que desde que não comprometa e Instituição, o economista capacitado deve levantar o 101 

braço e dizer que representa o CORECON-AM e estaremos presentes nas ações movidas 102 

pelas duas organizações. Com a palavra o Conselheiro Martinho falou que antes do Conselho 103 

aderir as Ações das Organizações deve-se conhecer mais um pouco as mesmas. Tudo aquilo 104 

que preza pelas prerrogativas do economista, temos o dever de nos incluir, mas dentro de uma 105 

lógica que traga estabilidade e não para o conflito. O economista Edson Fernandes sugeriu 106 

que o economista Ailson Rezende seja convidado pelo Conselho para fazer uma apresentação 107 

do Observatório, pois ele é membro. f) Dando sequencia, o presidente da Sessão, Sr. Nelson 108 

Azevedo informou que recebeu do conselheiro Ricardo Reis da Silveira a carta de renuncia do 109 

cargo de conselheiro e presidente da Comissão de Licitação devido a assuntos meramente 110 

profissionais.  Foi oficialmente perguntado ao Conselheiro Marcelo Souza Pereira, membro 111 

do mesmo terço e detentor do registro mais antigo se havia o interesse em subir para membro 112 

titular, mas alegando também incompatibilidade devido sua agenda profissional não aceitou. 113 

Dessa forma, a Plenária deve escolher um nome, sendo da sua sugestão o conselheiro Pedro 114 

de Faria e Cunha Monteiro, mas para isso a Plenária deve aprovar. Buscando o Regimento diz 115 

no Art. 9º §1º Nos casos de impedimento, licença ou qualquer outro afastamento definitivo do 116 

Conselheiro Efetivo, o Plenário do CORECON/AM escolherá, por meio de votação, um dos 117 

Suplentes para substituí-lo. Dessa forma, foi colocado em votação: Os conselheiros Marcus 118 

Anselmo da Cunha Evangelista, Francisco de Assis Mourão Júnior, Nilson Tavares Pimentel, 119 

Stony Bindá Figueiredo, Kamilla Ingrid Loureiro e Silva e Caroline Vasconcelos Gonçalves 120 

(Suplente do Conselheiro Marcello Daniel Laredo) votaram pela escolha do Conselheiro 121 

Pedro de Faria e Cunha Monteiro para o cargo de Conselheiro Titular do CORECON-AM.  122 

Dessa forma, o Conselheiro Pedro de Faria e Cunha Monteiro foi eleito por unanimidade 123 

membro titular do CORECON-AM. g) Ofício de COFIS nº001/2016. O presidente da Sessão 124 

Sr. Nelson Azevedo dos Santos recebeu da Comissão de Fiscalização o ofício com os 125 

Informes e Proposições da Comissão de Fiscalização, onde os conselheiros membros da 126 

Comissão levaram ao conhecimento da Plenária os temas debatidos, conforme seguem: -Item 127 

1) Homologação do nome do Conselheiro Nilson Tavares Pimentel para compor a Comissão 128 

de Fiscalização deste CORECON-AM: o presidente da Sessão Sr. Nelson Azevedo perguntou 129 

se havia alguma objeção por parte da plenária na inclusão do conselheiro Nilson Pimentel na 130 

composição da Comissão de Fiscalização e não havendo nenhum impedimento foi 131 

homologado o nome do Conselheiro Nilson Tavares Pimentel como novo membro da 132 

Comissão de Fiscalização. –Item 2) Necessidade de reestruturação do quadro de recursos 133 

humanos do Corecon-AM, em relação a este item, o presidente da Sessão e presidente do 134 

CORECON-AM, Sr. Nelson Azevedo solicitou deixar a cargo dele, pois ele já está 135 

verificando a possibilidade da contratação.Item 3) Formalização de Ofício ao BASA, neste 136 

item o conselheiro Martinho Azevedo informou que a solicitação feita ao Banco da Amazônia 137 

tem unicamente objetivo fiscalizatório de saber o cadastro junto a instituição dos consultores 138 

que elaboram projetos de captação de recursos, pessoas físicas e jurídicas. No item 4) o 139 

conselheiro Martinho Azevedo informou que existe a preocupação por parte das empresas, 140 

onde em dezembro/2015 houve a publicação de dois decretos que criaram insegurança para as 141 
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empresas e profissionais. Segundo o mesmo, o decreto mudou dispositivo de uma lei, criando 142 

um ambiente jurídico perigoso para as empresas. Com a palavra Sr. Nelson Azevedo 143 

informou que estará agendando reunião com os órgãos competentes para tratarem do referido 144 

assunto. No item 5) Neste item, o conselheiros Martinho Azevedo e Nilson Pimentel 145 

formalizarão a SEFAZ os nomes dos membros que fazem parte do Centro de Estudos 146 

Econômicos e Tributários objetivando a participação do profissional economista por força das 147 

atividades inerentes à profissão. Segundo o mesmo, portarias usurpam atividade da Seplan 148 

para a Sefaz, ocasionando muitas vezes na análise errada de projetos por pessoas não 149 

capacitadas para fazê-lo. O presidente Sr. Nelson Azevedo sugeriu agendamento de reunião 150 

com as Secretárias e junto com a Comissão de Fiscalização conversar sobre o assunto. No 151 

item 6) Neste item, o presidente do CORECON-AM, Sr. Nelson Azevedo disse está desde o 152 

inicio do ano conversando sobre a possibilidade de inclusão de membro do Conselho para 153 

fazer parte da CODAM. 2. ORDEM DO DIA: 2.1 Aprovação da Prestação de Contas 154 

referente o Exercício 2015: Com a palavra, o presidente da Sessão, Sr. Nelson Azevedo 155 

passou a palavra para o contador Sr. Bruno Prestes que explicou para os conselheiros que 156 

esteve em reunião com o presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CORECON-AM, 157 

Stony Bindá Figueiredo e sanou algumas dúvidas do conselheiro. Em seguida o presidente da 158 

CTC, Stony Bindá Figueiredo leu para a plenária o parecer da Comissão :Em cumprimento ao 159 

que determina a Resolução prevista no Manual de Procedimentos Contábeis Financeiros, foi 160 

analisada e considerada correta a elaboração da Prestação de Contas do Exercício de 2015, 161 

cujo valor das Receitas Correntes totalizaram o montante de R$ 603.290,79 (seiscentos e 162 

três mil, duzentos e noventa reais, setenta e nove centavos), e das Despesas Correntes 163 

totalizaram o montante de R$ 561.360,71 (quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e 164 

sessenta reais, setenta e um centavos), que resultaram em um superávit orçamentário de R$ 165 

41.930,08 (quarenta e um mil, novecentos e trinta reais, oito centavos). Na análise das 166 

demonstrações das variações patrimoniais alusivas ao exercício de 2015, verificou-se que o 167 

Conselho apresentou Superávit Patrimonial no valor de R$ 360.143,35 (trezentos sessenta 168 

mil, novecentos e trinta reais, oito centavos). Diante do exposto recomendamos a Presidência 169 

do Conselho cautela na gestão orçamentária e financeira no exercício de 2016, ao mesmo 170 

tempo em que nos manifestamos favoráveis a aprovação da PRESTAÇÃO DE CONTAS 171 

DE 2015, dadas as evidencias de correção na aplicação dos recursos deste Conselho Regional 172 

de Economia do Amazonas. O presidente da Sessão, Sr. Nelson Azevedo perguntou se todos 173 

estavam de acordo com o parecer de Aprovação da Prestação de Contas referente o exercício 174 

de 2015. A conselheira federal Denise Kassama explicou que este é um item que enquanto 175 

não aprovado é impeditivo de solicitar apoio do COFECON para a realização dos Eventos do 176 

Regional. Com a palavra o conselheiro Nilson Pimentel explicou que é difícil aprovar sem 177 

antes ter analisado as peças contábeis. O assunto foi posto em votação: Votaram a favor da 178 

Aprovação da Prestação de Contas: Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, Caroline 179 

Vasconcelos Gonçalves ( Suplente do Conselheiro Titular Marcello Daniel Laredo ), Stony 180 

Bindá Figueiredo e José Guilherme Fonseca de Azevedo. Votaram pela Aprovação com 181 

Ressalva os conselheiros: Nilson Tavares Pimentel, Francisco de Assis Mourão Júnior e 182 

Kamilla Ingrid Loureiro e Silva. Dessa forma a Prestação de Contas referente o Exercício 183 

2015 foi aprovada e será encaminhada aos conselheiros que aprovaram com ressalva as peças 184 

contábeis referente a Prestação para que eles façam o voto com ressalva. 2.2 Processos 185 

Administrativos: Conselheiro Relator: MARTINHO LUÍS GONÇALVES DE 186 
AZEVEDO: 2.2.1 Registros de  Pessoa Física: a) Lúcio Pereira Cardoso– Registro nº. 187 

2.966 – Registro com diploma – UFAM; b) Eline Lima da Silva – Registro nº. 2.967 – 188 
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Registro com diploma - UFAM; c) Camila Romão Bueno – Registro nº. 2.968 – Registro 189 

com diploma - CIESA; d) Kelly Regina França de Souza– Registro nº. 2.969 – Registro 190 

com diploma – UFAM; e) Bruno René da Silva Barroso – Registro nº. 2.970 – Registro 191 

com diploma - UFAM; f) Vanderson Andrew Torres de Oliveira– Registro nº. 2.971 – 192 

Registro com diploma - CIESA; O conselheiro relator analisou todos os processos e seu voto 193 

foi pelo deferimento, pois todos os documentos estavam conforme o que descreve a 194 

padronização de dados de registro dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Sistema 195 

Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu voto foi seguido pela Plenária. 2.2.2 Registros de 196 

Pessoa Jurídica: Processo nº 008/2016- F.E.D Consultoria Econômica LTDA-ME O 197 

conselheiro relator analisou o processo e seu voto foi pelo deferimento, solicitou apenas a 198 

inclusão do documento que comprovasse o pagamento da anuidade, pois o restante dos 199 

documentos estavam conforme o que descreve a padronização de dados de registro dos 200 

profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu 201 

voto foi seguido pela Plenária. 2.2.3 Cancelamento de Registro de Pessoa Física. 202 

Conselheiro Relator: Francisco de Assis Mourão Júnior: a) Geise Chaves Borges: 203 

Economista formalizou seu pedido de cancelamento com a justificativa de não exercer a 204 

profissão de Economista e exerce outra atividade de policial militar. Após análise da 205 

documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente 206 

atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois 207 

comprova que a profissional não exerce atividade de Economista de forma que o Conselheiro 208 

relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; b) 209 

Diana Karla Costa Dinelly: Economista formalizou seu pedido de cancelamento com a 210 

justificativa de não exercer a profissão de Economista e exerce atividade de Empresária. Após 211 

análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do 212 

Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da 213 

Consolidação, pois comprova que a profissional não exerce atividade de Economista de forma 214 

que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido 215 

acompanhado pela Plenária; c) Aline Silva de Vasconcelos Sarkis: Economista formalizou 216 

seu pedido de cancelamento com a justificativa de não exercer a profissão de Economista e 217 

exerce atividade de Empresária. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro 218 

Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, 219 

do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que a profissional não exerce atividade de 220 

Economista de forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu 221 

voto sido acompanhado pela Plenária; d) Luiz Cesar Fonseca Monteiro: Economista 222 

formalizou seu pedido de cancelamento com a justificativa de não exercer a profissão de 223 

Economista e informou está aposentado, sendo que consta documentação que exerce o cargo 224 

de analista técnico no SEBRAE. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro 225 

Relator constatou que o pedido do Requerente não atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso 226 

II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois a documentação apresentada pelo economista 227 

não é suficiente para o cancelamento. O Conselheiro relator votou pelo indeferimento do 228 

pedido e pediu vista do processo, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; e) Eliraldo 229 

da Silva Abensur: Economista formalizou seu pedido de cancelamento com a justificativa de 230 

não exercer a profissão de Economista e exerce a Profissão de Professor. Após análise da 231 

documentação apresentada o Conselheiro Relator a pedido de conselheiros da Plenária pediu 232 

parecer do jurídico e pediu vista do processo. f) Ernesto Santos Chaves Rocha Economista 233 

formalizou seu pedido de cancelamento com a justificativa de não exercer a profissão de 234 

Economista, informou que esta aposentado e é advogado. Após análise da documentação 235 
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apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê 236 

o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que a 237 

profissional não exerce atividade de Economista de forma que o Conselheiro relator votou 238 

pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; 2.2.4 Suspensão 239 

de Registro de Pessoa Física. Conselheiro Relator: Francisco de Assis Mourão Júnior : 240 

a)Gerson Marques de Souza: A Economista formalizou seu pedido de prorrogação da 241 

suspensão de registro, alegando desemprego temporário. Após análise da documentação 242 

apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê 243 

o subitem 8.2, inciso I, do Capítulo 6.1.1.1.1 da Consolidação, de forma que o Conselheiro 244 

relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; b) 245 

Andrey Michell Souza da Silva: O Economista formalizou seu pedido de prorrogação da 246 

suspensão de registro, alegando desemprego temporário. Após análise da documentação 247 

apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê 248 

o subitem 8.2, inciso I, do Capítulo 6.1.1.1.1 da Consolidação, de forma que o Conselheiro 249 

relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; c) 250 

JAcelma Damasceno Benigno: O Economista formalizou seu pedido de prorrogação da 251 

suspensão de registro, alegando desemprego temporário. Após análise da documentação 252 

apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê 253 

o subitem 8.2, inciso I, do Capítulo 6.1.1.1.1 da Consolidação, de forma que o Conselheiro 254 

relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; 255 

2.2.5 Cancelamento de Registro de Pessoa Física- Retorno de Processo Conselheiro 256 
Relator: Pedro de Faria e Cunha Monteiro: a) Evelyn Souza de Oliveira: Economista 257 

formalizou seu pedido de cancelamento com a justificativa de não exercer a profissão de 258 

Economista e exerce outra atividade e está aposentada. Após análise da documentação 259 

apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê 260 

o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que a 261 

profissional não exerce atividade de Economista de forma que o Conselheiro relator votou 262 

pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; b) Hildenor 263 

Humberto Oliveira de Abreu: Economista formalizou seu pedido de cancelamento com a 264 

justificativa de não exercer a profissão de Economista e exerce outra atividade de Gerente de 265 

Distribuição da Dunorte. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator 266 

constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do 267 

capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que a profissional não exerce atividade de 268 

Economista de forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu 269 

voto sido acompanhado pela Plenária; c) Wanda Miranda Lins: Economista formalizou seu 270 

pedido de cancelamento com a justificativa de não exercer a profissão de Economista e exerce 271 

outra atividade de Analista de Relacionamento ao Cliente RECOFARMA. Após análise da 272 

documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente 273 

atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois 274 

comprova que a profissional não exerce atividade de Economista de forma que o Conselheiro 275 

relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; d) 276 

Carlos Jerônimo Ribeiro de Araujo: Economista formalizou seu pedido de cancelamento 277 

com a justificativa de não exercer a profissão de Economista e exerce outra atividade de 278 

Autônomo. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o 279 

pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da 280 

Consolidação, pois comprova que a profissional não exerce atividade de Economista de forma 281 

que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido 282 
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acompanhado pela Plenária; 3. FINANCEIRO: 3.1 Demonstrativo Financeiro Prestação 283 

de Contas FEVEREIRO/2016: Com a palavra o Conselho arrecadou, até o mês de 284 

FEVEREIRO de 2016, o valor correspondente a R$ 200.718,54, que representa 31,46% da 285 

Previsão Orçamentária de 2016, que é de R$ 638.000,00. A despesa realizada, até o mês de 286 

FEVEREIRO de 2016, atingiu o valor de R$ 103.834,87, que corresponde a 16,28% da 287 

Previsão Orçamentária de 2016.  COMPARATIVO DA RECEITA / DESPESA - 288 

EXERCÍCIOS 2015/2016: Receita Arrecada em FEVEREIRO/2015: R$ 122.666,08. No 289 

mesmo período em 2016 foi de R$ 133.556,52, uma diferença de R$ 10.890,44 em reais e em 290 

percentual 8,88%. A despesa Realizada em FEVEREIRO/2015 foi de R$ 68.369,86, no 291 

mesmo período em 2016 foi de R$ 60.233,95, diferença em reais de 8.135,91 e percentual de 292 

11,90%. 3.2 Total de Projetos Registrados no mês de fevereiro/2016: O presidente da 293 

Sessão Plenária Nelson Azevedo informou que no mês de fevereiro/2016 foram registrados 25 294 

projetos, sendo 09 projetos de Pessoa Física e 16 Projetos de Pessoa Jurídica, perfazendo o 295 

valor de R$ 5.000,00( Cinco mil reais). 3.3 Férias da funcionária Maria Cristina 296 

Wendling- O presidente da Sessão informou a plenária que a funcionária do financeiro gozará 297 

das férias 15 dias em maio e o restante no mês de outubro do corrente ano. 4. OUTROS 298 

ASSUNTOS: 4.1 Informes das Comissões: - COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS: 299 
Com a palavra o presidente da Comissão, Stony Bindá Figueiredo apresentou o Plano de 300 

Trabalho da CTC para o Exercício de 2016, onde informou o calendário das visitas mensais 301 

que os membros irão fazer ao Conselho para analisar as contas.- COMISSÃO DE 302 

FISCALIZAÇÃO- Com a palavra o conselheiro membro da Comissão de Fiscalização, 303 

Martinho Azevedo informou que a Comissão se reuniu no conselho para estabelecer o 304 

calendário e o plano de fiscalização. Informou também que foram elaborados ofícios que 305 

serão encaminhados aos Órgãos e comunicou que o relatório mensal das atividades da 306 

Comissão estará disponível no Conselho para análise de todos. - COMISSÃO DE 307 

LICITAÇÃO-  Devido a renúncia do cargo de conselheiro ocupado pelo Sr. Ricardo Reis da 308 

Silveira, que também era presidente da Comissão de Licitação, algumas trativas serão 309 

concluídas após a escolha do novo presidente. - COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO 310 

PROFISSIONAL- O presidente da Sessão e do Corecon-AM, Sr. Nelson Azevedo informou 311 

que para a realização do Enam já havia conseguido o local, o auditório do SENAI na Bola da 312 

Suframa. Com a palavra a Conselheira Federal Denise Kassama Franco do Amaral informou 313 

que em eventos onde o público é na sua maioria composto por estudantes, fazê-lo em local de 314 

difícil acesso poderia não ter o êxito esperado. Muitos alunos não iriam pela dificuldade de 315 

logística. Seguindo o pensamento da conselheira a Comissão acredita que um local mais 316 

centralizado poderia facilitar o acesso do público em geral. Diante dessa colocação, o Sr. 317 

Nelson Azevedo irá verificar junto a FIEAM a possibilidade de cessão do auditório para os 318 

dias do evento. Sr. Nelson indicou também para participar da Comissão, o economista 319 

Erivaldo Lopes do Vale, pois acredita que sua experiência nos eventos da classe possa 320 

contribuir de maneira positiva para o alcance dos objetivos. Foi perguntado aos conselheiros 321 

se havia alguma objeção pela participação do Econ. Erivaldo Lopes do Vale como membro da 322 

Comissão e o Conselheiro Francisco de Assis Mourão Júnior em sua opinião achou melhor 323 

não incluir o economista Erivaldo Lopes do Vale na Comissão. Perguntado aos outros 324 

conselheiros, não houve nenhuma objeção. A conselheira Kamilla Loureiro sugeriu seu nome 325 

para presidente da Comissão e do conselheiro Jessé Rodrigues para Vice-Presidente e que 326 

toda ação dentro da Comissão de Valorização tivesse o conhecimento e aval da presidência e 327 

vice-presidencia. Diante disto, a conselheira Kamilla Loureiro e o conselheiro Jessé 328 

Rodrigues foram nomeados presidente e vice-presidente da Comissão de Valorização 329 
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Profissional respectivamente. A presidente da Comissão Kamilla Loureiro informou que o 330 

projeto do X ENAM, precisa fechar apenas a programação, com os nomes dos componentes 331 

da mesa e fechar o local do evento para a confecção do material de divulgação. Ficou 332 

agendada para o dia 19/03/2016 uma reunião com a Comissão e o presidente do CORECON-333 

AM para fechar todos os detalhes do Evento. Com a palavra o presidente da Sessão, Sr. 334 

Nelson Azevedo dos Santos agradeceu a presença de todos. Conforme o calendário, a quarta 335 

sessão plenária ordinária será realizada no dia 09/04/2016, às 09:00h. E nada mais havendo a 336 

tratar, Sr. Nelson Azevedo dos Santos deu por encerrado os trabalhos da Terceira Sessão 337 

Plenária Ordinária, às 12 horas, dos quais eu Albertina de Fátima Souza de Santana, lavrei a 338 

presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente da Sessão. 339 

Manaus, 12 de março de 2016.  340 

 341 

 342 

 343 
 344 
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 347 

 348 
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