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 2 
ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 3 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13º 4 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 11 DE MARÇO 5 
DE 2017. 6 

MEMBROS PARTICIPANTES – Conselheiros: Nelson Azevedo dos Santos, Elizângela Leão 7 

Santana, Stony Bindá Figueiredo, Martinho Luis Gonçalves Azevedo, Nilson Tavares Pimentel, 8 

Ronney César Campos Peixoto, Francisco de Assis Mourão Junior e Maria do Socorro Côrrea da 9 

Silva. Estavam presentes na reunião o contador do Regional Sr. Alber Furtado, a advogada do 10 

Regional Dra. Carla Mendes e a Conselheira Federal Denise Kassama Franco do Amaral. Registro a 11 

presença dos coordenadores do curso de Ciências Econômicas, Professores Samuel Appenzeller( 12 

CIESA) e Professor Salomão Neves( UFAM). Foi designada para secretariar a presente reunião, a 13 

Gerente Executiva Albertina de Fátima Souza de Santana. ABERTURA – Às nove horas e vinte 14 

minutos do dia onze de março de dois mil e dezessete, em sua sede, na Rua Leonardo Malcher, nº. 15 

768, Centro, realizou-se a 3ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia – 13ª 16 

Região – AM. Foi designado para presidir a sessão o presidente do Corecon-AM, o  Economista 17 

Nelson Azevedo dos Santos, que distribuiu a pauta da reunião, prosseguindo com os seguintes 18 

assuntos: 1.EXPEDIENTE: 1.1  Homologação da Ata da 2ª Sessão Plenária Ordinária de 11 de 19 

fevereiro de 2017 O presidente perguntou se todos leram a Ata previamente encaminhada por e-20 

mail, se estava de acordo com o que foi discutido na plenária e na sequencia, não havendo nenhuma 21 

manifestação contrária, a Ata foi aprovada. 1.2 Informes da presidência: a) O presidente da 22 

Sessão, Sr. Nelson Azevedo informou que participou da 676ª Sessão Plenária Ordinária Ampliada 23 

do COFECON, nos dias 02 e 03/02/2017, em Brasília, na sede do Conselho Federal de Economia. 24 

A demanda feita pelo Corecon, de instituir um novo Programa de Recuperação de Créditos foi 25 

aprovada e brevemente  será divulgada pelo Corecon-AM. b) O presidente informou que recebeu o 26 

convite para participar da 677ª Plenária Ampliada do Cofecon, a ser realizada no dia 24/03/2017. 27 

Por motivos de agenda, não poderá participar e quem irá representar o Regional será o vice-28 

presidente Stony Bindá Figueiredo. c)  O presidente informou que o CORECON-AM recebeu o 29 

convite do Presidente do Senado Federal, Senador Eunício Oliveira,  onde participou em Brasilia, 30 

no dia 06/03/2017, da Homenagem feita pelos 50 anos de implantação da Superintendência da Zona 31 

Franca de Manaus. Representando também a CNI, deu seu pronunciamento no Plenário do Senado 32 

Federal. d) O presidente informou que participou da primeira palestra sobre a Empresa Pró-Ética, 33 

no dia 07/03/2017 que contou com a presença do Ministro da Transparência, Fiscalização e 34 

Controladoria Geral da União(CGU), Torquato Jardim. A Empresa Pró-Ética é uma iniciativa que 35 

busca promover a integridade, a ética e a transparência no ambiente empresarial brasileiro, por meio 36 

da divulgação anual de uma lista de empresas que adotam voluntariamente medidas de integridade 37 

voltadas para a prevenção de corrupção e fraude. e) O presidente informou que recebeu do Cofecon 38 

o Ofício Circular nº23/2017/COFECON, onde o federal solicita dos regionais Sugestões de 39 

Melhoria no Processo Eleitoral do Sistema Cofecon/Corecon. Em seguida o presidente solicitou 40 

do jurídico e conselheiro Martinho Azevedo, que foi presidente da Comissão Eleitoral de 2016 o 41 

apoio para formular resposta ao Cofecon. f) O presidente Sr. Nelson Azevedo informou que recebeu 42 

o Ofício nº. 011/2017, do CORECON-MG, cujo Assunto: CBE/2017, solicitando Apoio Financeiro 43 

para o Congresso. A Plenária decidiu falar do assunto na próxima plenária. g) O Gabinete do 44 

Vereador Prof. Fransuá- enviou um CD-R contendo informações dos dados que deram origem à 45 

definição da tarifa dos transportes urbanos para a cidade de Manaus. O vereador solicita do 46 

Corecon-AM apoio na análise da Planilha Técnica do Transporte Coletivo apresentada pela SMTU. 47 

A Plenária decidiu aguardar a solicitação oficial da Câmara para fazer uma análise do assunto. Foi 48 

solicitado da gerencia do Corecon-AM fazer uma cópia para distribuir aos Conselheiros. A palavra 49 

foi passada ao Contador Sr. Alber Furtado: 2. FINANCEIRO: 2.1 Demonstrativo Financeiro 50 



 
 

 

Prestação de Contas JANEIRO/2017: Com a palavra o contador explicou que Conselho 51 

arrecadou, até o mês de FEVEREIRO de 2017, o valor correspondente a R$ 200.417,93, que 52 

representa 31,48% da Previsão Orçamentária de 2017, que é de R$ 636.584,38. A despesa realizada, 53 

até o mês de FEVEREIRO de 2017, o valor de R$ 122.685,90, que corresponde a 19,27% da 54 

Previsão Orçamentária de 2017.  COMPARATIVO DA RECEITA / DESPESA - EXERCÍCIOS 55 

2016/2017: Receita Arrecada em FEVEREIRO/2016: R$ 133.556,52. No mesmo período em 2017 56 

foi de R$ 118.441,70, uma diferença de  R$ 15.114,82 em reais e em percentual 11,32%. A despesa 57 

Realizada em FEVEREIRO/2016 foi de R$ 61.399,89, no mesmo período em 2017 foi de R$ 58 

65.378,97, diferença em reais de - R$3.979,08 e percentual de -6,48%. - Do Resultado 59 

Orçamentário, comparando a Receita Arrecada com a Despesa Realizada no mês de 60 

FEVEREIRO/2017 verificou-se um Superavit Orçamentário no valor de R$77.732,03, o que 61 

significa que do valor arrecadado o conselho gastou 61,22%.- Disponível: O saldo disponível que 62 

passou para o mês de MARÇO DE 2017 foi de R$ 162.018,71. Esse saldo é composto pelas contas 63 

bancárias do Conselho, aplicações e corrente. - Do Controle da Lei de Responsabilidade Fiscal: 64 

Para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, os gastos com a rubrica “PESSOAL” foram de R$ 65 

24.854,42 para a Receita Corrente Líquida de R$151.353,36, numa faixa percentual, portanto, de 66 

16,42%. 2.2 Total de Projetos Registrados no mês de FEVEREIRO/2017: Total de Projetos 15: 67 

03 Projetos Pessoa Física e 12 Projetos Pessoas Jurídicas: perfazendo o valor de R$ 3.300,00 (Três 68 

mil e trezentos reais). 3. ORDEM DO DIA: 3.1 INFORME DAS COMISSÕES , com a palavra o 69 

presidente do Corecon-AM que neste momento abre o espaço para o pronunciamento das  70 

Comissões de Trabalho a) Comissão de Tomada de Contas: O Coordenador da Comissão, 71 

Conselheiro Ronney César Campos Peixoto analisou as peças contábeis referente a Prestação de 72 

Contas 2016, suas dúvidas foram sanadas pelo contador e em seguida fez o parecer para o envio ao 73 

Cofecon para aprovação. b) Comissão de Licitação: O Coordenador da Comissão, Conselheiro 74 

Nilson Tavares Pimentel informou que recebeu o parecer jurídico dos contratos e convênios, onde 75 

informou que os convênios apresentados estão de acordo com a legalidade, exceto o Contrato de 76 

Parceria Cursos On-Line, onde há a previsão de custos de deslocamento, honorários, hospedagem e 77 

alimentação para o Regional, No mesmo contrato tem-se o item CUSTOS PARA O CORECON, 78 

que diz: Não haverá cobrança de nenhum ônus ao CORECON. Outro ponto verificado é quanto ao 79 

preço dos cursos, não especificado no contrato sua gratuidade ou não. c) Comissão de 80 

Fiscalização: O Coordenador da Comissão de Fiscalização, Francisco de Assis Mourão Junior 81 

informou que devido férias do funcionário e fiscal do conselho Luiz Cesar, a  Comissão voltará às 82 

reuniões em abril, pois antecipou assuntos que seriam tratados em março e darão continuidades com 83 

o retorno do fiscal, não prejudicando o cronograma da Comissão. O coordenador da Comissão, 84 

Mourão Junior, pediu o espaço para falar sobre o Vogal representante do Corecon-AM na Junta 85 

Comercial do Estado do Amazonas-Jucea. O conselheiro informa que as informações mensais ao 86 

Corecon-AM deveria ser feita, haja vista que é importante e necessário para a fiscalização. Solicitou 87 

a substituição do vogal. O conselheiro Martinho Azevedo pediu a palavra e informou que o 88 

principio básico seria analisar “Qual a razão de ser o vogal representando o CORECON-AM?”, 89 

Seria o representante o elo da sociedade com a instituição. Exemplificou ainda que no Brasil, em 90 

alguns conselhos de classe essa relação é eficiente, porque chegam até o Plenário às informações 91 

inerentes à Profissão e que servem para um processo de fiscalização mais amplo. Quando não se 92 

informa nada do que acontece nas decisões e reuniões desses órgãos, a fiscalização do regional 93 

torna-se muitas vezes ineficiente. Dessa forma, deve-se explorar nossa responsabilidade de 94 

representação.  A conselheira Maria do Socorro Côrrea da Silva deu duas sugestões: a primeira que 95 

esse assunto tenha um lugar na pauta das plenárias e o vogal representante do Corecon-AM venha 96 

participar e falar das ações mensais na Junta. A segunda sugestão é que o Corecon-AM participe 97 

dos Comitês, Subcomitês e Conselhos dos órgãos municipais e estaduais. Pedindo a palavra, o 98 

conselheiro Ronney Peixoto seguiu o pensamento da conselheira Maria do Socorro Côrrea da Silva 99 

e falou da importância do Conselho participar de outros conselhos. Em relação ao assunto do vogal, 100 



 
 

 

o conselheiro Ronney Peixoto informou que de fato deve-se ter uma prestação de contas ao 101 

Corecon-AM, assim como deve-se levar informações do Corecon-AM para a Junta Comercial.  d) 102 

Comissão de Valorização Profissional: A Coordenadora da Comissão, Conselheira Elizângela 103 

Leão Santana comunicou que está junto com a conselheira Maria do Socorro Côrrea da Silva 104 

analisando o Edital do Prêmio Amazonas de Economia para abrir ao público a Premiação. e) 105 

Comissão de Educação: O Coordenador da Comissão, Francisco de Assis Mourão Júnior, 106 

informou que se reuniu com os coordenadores do Curso de Ciências Econômicas, estiveram 107 

presentes o Professor Samuel e Salomão, do Ciesa e Ufam respectivamente. Os assuntos tratados 108 

foram: Gincana de Economia-Etapa Regional, Visita às faculdades para divulgação dos Eventos e a 109 

Semana do Estudante de Economia. f) Comissão de Comunicação: O Coordenador da Comissão 110 

Stony Bindá Figueiredo, informou que já foi contratada a Empresa fará as mudanças conforme 111 

solicitadas pelo Cofecon e conforme forem feitas repassará a Plenária para análise e aprovação. g) 112 

Comissão de Controladoria e Transparência: O Coordenador da Comissão Martinho Luis 113 

Gonçalves Azevedo, informou que todas as ações do conselho serão dadas a transparência 114 

necessária conforme solicita os órgãos competentes. Acredita que na próxima plenária já deva ter 115 

no site as informações sugeridas pelo Cofecon, sempre tomando cuidado com o que deve ser 116 

publicado, pois é a chancela do Corecon-AM que será divulgada. Dando sequencia aos assuntos da 117 

pauta passou-se para o item 3.2 Sindicato dos Economistas: Com a palavra o presidente informou 118 

que este assunto deve-se resolver, pois recebemos inúmeras ligações e reclamações por parte dos 119 

assciados e não sabemos onde funciona e como funciona. Apesar de ser independente do conselho, 120 

as pessoas ligam para o Corecon-AM atrás do contato do presidente do sindicato. A plenária decidiu 121 

solicitar da Federação Nacional dos Economistas informações sobre o SINDECON-AM. 3.3 122 

Plantão do Imposto de Renda, com a palavra o presidente informou que o Corecon-AM dará 123 

continuidade a tradição de dar apoio ao público na Declaração do Imposto de Renda com o 124 

conselheiro e também técnico em contabilidade Francisco de Assis Mourão Júnior. As datas e 125 

horários serão divulgados posteriormente. 3.4 Prêmio Amazonas de Economia, com a palavra a 126 

Conselheira Federal, Denise Kassama Franco do Amaral informou que as inscrições do Prêmio 127 

Brasil de Economia já iniciou e vai até o dia 03/07/2017. É preciso que o Amazonas faça sua Etapa 128 

da Premiação para que o trabalho vencedor seja encaminhado ao Cofecon para participar do 129 

Nacional. Passou a palavra para a Coordenadora da Comissão de Valorização Profissional, 130 

Elizangela Leão para falar da Etapa Regional da Premiação. A conselheira Elizangela Leão 131 

informou que alguns pontos do Projeto deve ser analisando antes de ser enviado ao Cofecon. 132 

Solicitou que a Plenária aprove a realização do Prêmio, pois é um dos condicionantes para a 133 

realização e apoio do Cofecon. A Plenária aprovou a realização do XIV Prêmio Amazonas de 134 

Economia, que fica sob responsabilidade da Comissão de Valorização Profissional. 3.5 Gincana 135 

Nacional de Economia- Etapa Regional- Com a palavra o Coordenador da Comissão de 136 

Educação, conselheiro Mourão Júnior informou que a etapa será realizada em maio/2017 e que será 137 

enviado ofício a Uninorte solicitando o laboratório de informática para a realização do torneio. 138 

Todas as faculdades vão participar com suas duplas e as três primeiras colocadas irão participar da 139 

Etapa Nacional da Competição que será realizada durante o Congresso Brasileiro de Economia em 140 

setembro deste ano em Belo Horizonte /MG. Homologação de Registros: Conselheiro Relator: 141 

MARTINHO LUIS GONÇALVES AZEVEDO: Registros de  Pessoa Física: a) YURE DE 142 
SOUZA GOMES– Registro nº. 3.000 – Registro com diploma – UNINORTE; O conselheiro 143 

relator analisou o processo e seu voto foi pelo deferimento, pois todos os documentos estavam 144 

conforme o que descreve a padronização de dados de registro dos profissionais e pessoas jurídicas 145 

inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu voto foi seguido pela Plenária. b) 146 

FRANQUE FERREIRA GONÇALVES– Registro nº. 3.001 – Registro sem diploma – 147 

UNINORTE; O conselheiro relator analisou o processo e seu voto foi pelo deferimento, pois todos 148 

os documentos estavam conforme o que descreve a padronização de dados de registro dos 149 

profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu voto foi 150 



 
 

 

seguido pela Plenária. c) GISA CAROL D’GAUT PINTO ANTONY– Registro nº. 3.002 – 151 

Registro sem diploma – UNINORTE; O conselheiro relator analisou o processo e seu voto foi pelo 152 

deferimento, pois todos os documentos estavam conforme o que descreve a padronização de dados 153 

de registro dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. Em 154 

seguida seu voto foi seguido pela Plenária. d) JAILSON PAULINO CEZAR– Registro nº. 3.003 – 155 

Registro com diploma – UNINORTE; O conselheiro relator analisou o processo e seu voto foi pelo 156 

deferimento, pois todos os documentos estavam conforme o que descreve a padronização de dados 157 

de registro dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. Em 158 

seguida seu voto foi seguido pela Plenária.  e) VALÉRIA DA SILVA FONSÊCA– Registro nº. 159 

3.004 – Registro com diploma – UNINORTE; O conselheiro relator analisou o processo e seu voto 160 

foi pelo deferimento, pois todos os documentos estavam conforme o que descreve a padronização 161 

de dados de registro dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. 162 

Em seguida seu voto foi seguido pela Plenária. 4. OUTROS ASSUNTOS,  foi informado à 163 

Plenária o presidente da Sessão, Nelson Azevedo dos Santos informou que no andar debaixo do 164 

prédio nº 768 estava abandonado, com muito acúmulo de lixo. A principio foi feita a limpeza, pois 165 

no local encontra-se muitos papéis de importância para o conselho. Para mantê-los em bom estado e 166 

valorizar o patrimônio será feita uma manutenção elétrica.  O local também servirá de apoio ao 167 

Corecon Acadêmico, quando necessitarem para reuniões e ações do grupo.  Com a palavra o 168 

presidente da Sessão, Sr. Nelson Azevedo dos Santos agradeceu a presença de todos. Conforme o 169 

calendário, a Quarta Sessão Plenária Ordinária será realizada no dia 08/04/2017, às 09:00h. E nada 170 

mais havendo a tratar, Sr. Nelson Azevedo dos Santos deu por encerrado os trabalhos da Terceira 171 

Sessão Plenária Ordinária, às 12 horas, dos quais eu Albertina de Fátima Souza de Santana, lavrei a 172 

presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente da Sessão. 173 

Manaus, 11 de março de 2017.  174 
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Econ. Nelson Azevedo dos Santos 179 
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CORECON-AM nº. 2.499 185 
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