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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13º 2 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 3 
2015. 4 

 5 

MEMBROS PARTICIPANTES – Conselheiros: Marcus Anselmo da Cunha 6 

Evangelista, Stony Bindá Figueiredo, José Guilherme Fonseca de Azevedo, 7 

Amanda Carla Nascimento Torres Evangelista, Pedro de Faria e Cunha 8 

Monteiro e Neuler André Soares de Almeida . Foi designada para secretariar a 9 

presente reunião, a Gerente Executiva Albertina de Fátima Souza  de Santana. 10 

ABERTURA – Às onze horas do dia vinte e cinco de abril de dois mil e quinze, 11 

em sua sede, na Rua Leonardo Malcher, nº. 786, Centro, realizou-se a 04ª 12 

Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia – 13ª Região – 13 

AM. Foi designado para presidir a  sessão o Economista Marcus Anselmo da 14 

Cunha Evangelista, que distribuiu a pauta da reunião,  prosseguindo com os 15 

seguintes assuntos:  1. ORDEM DO DIA: 1.1. Homologação da Ata da 3ª  16 

Sessão Plenária Ordinária de 14.03.2015: Colocada em discussão a todos os 17 

Conselheiros para  apreciação e análise. Na sequencia, não havendo nenhuma 18 

manifestação contrária, a Ata foi  aprovada. 2. FINANCEIRO: 2.1 19 

Demonstrativo Financeiro MARÇO/2015: DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA x 20 

DESPESA ORÇAMENTÁRIA O Conselho arrecadou, até o mês de MARÇO de  21 

2015, o valor correspondente a R$ 266.225,32, que representa 37,83% da 22 

Previsão Orçamentária  de 2015, que é de R$ 703.713,88. A despesa realizada, 23 

até o mês de MARÇO de 2015, atingiu o  valor de R$ 159.532,02, que 24 

corresponde a 22,67% da Previsão Orçamentária de 2015.  COMPARATIVO DA 25 

RECEITA / DESPESA - EXERCÍCIOS 2014/2015: Receita Arrecada em 26 

MARÇO/2014: R$ 55.854,72. No mesmo período em 2015 foi de R$ 73.723,64, 27 

uma diferença de R$ 17.868,92 em reais e em percentual 31,99%. A despesa 28 

Realizada em MARÇO/2014  foi de R$ 55.502,21, no mesmo período em 2015 29 

foi de R$ 47.823,84, diferença em reais de R$ 7.678,37 e percentual de 30 

13,83%. 2.2. Total de Projetos Registrados: O Presidente informou à Plenária 31 

sobre o registro de 18 projetos, sendo 07 registrados em nome de Pessoa 32 

Jurídica e 11 em nome de Pessoa Física. Após a análise dos demonstrativos 33 

financeiros, o Plenário homologou a peça contábil. 3. PROCESSOS: 3.1 34 

HOMOLOGAÇÃO DE REGISTROS: Registros  profissionais – Conselheiro 35 

Relator: José Guilherme Fonseca de Azevedo. 3.1.1 Registros de  Pessoa 36 

Física: a) Cléber de Souza Silva– Registro nº. 2.660 – Registro com diploma – 37 

Faculdade Católica de Ciências Econômicas da Bahia; b) Deise Anne Rocha de 38 

Oliveira – Registro nº. 2.661 – Registro com diploma - UFAM; c) Gustavo Braga 39 

de Souza – Registro nº. 2.662 – Registro sem diploma - CIESA; d) Jacqueline 40 

M. da Silva Cajado– Registro nº. 2.663 – Registro com diploma – UFAM; e) 41 

Nilson Cunha da Silva – Registro nº. 2.664 – Registro sem diploma - CIESA; f) 42 

Alexandro Magno F. de Araújo– Registro nº. 1.683 – Reativação de Registro – 43 

UFAM; 4. PROCESSOS: 4.1 Cancelamento de Registro de Pessoa Física. 44 

Conselheiro Relator: Marcello Daniel Laredo: Devido ausência do relator, o 45 

conselheiro José Guilherme Fonseca de Azevedo analisou os processos. a) Ana 46 

Virginia Silva Lemos de Aguiar: Após análise da documentação apresentada o 47 
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Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente não atende ao que 48 

prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois a 49 

documentação apresentada pela economista não é suficiente para o 50 

cancelamento, onde a solicitante exerce função de chefe de departamento da 51 

Secretaria de Planejamento do Estado. O Conselheiro relator votou pelo 52 

indeferimento do pedido e pediu vista do processo, tendo seu voto sido 53 

acompanhado pela Plenária; b) Marcio Moreira Gonçalves: Economista 54 

formalizou seu pedido de cancelamento com a justificativa de não exercer a 55 

profissão de Economista e exerce outra atividade de Vendedor Comercial. 56 

Após análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou 57 

que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, 58 

do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que a profissional não 59 

exerce atividade de Economista de forma que o Conselheiro relator votou pelo 60 

deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; c) 61 

Hildebrando Gonçalves Costa: Economista formalizou seu pedido de 62 

cancelamento com a justificativa de não exercer a profissão de Economista e 63 

exerce outra atividade de Chefe de Produção. Após análise da documentação 64 

apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente 65 

atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da 66 

Consolidação, pois comprova que a profissional não exerce atividade de 67 

Economista de forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do 68 

pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; d) Francisco 69 

Oliveira Brito: Economista formalizou seu pedido de cancelamento com a 70 

justificativa de não exercer a profissão de Economista e exerce outra 71 

atividade de Engenheiro Químico. Após análise da documentação apresentada 72 

o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que 73 

prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois 74 

comprova que a profissional não exerce atividade de Economista de forma que 75 

o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido 76 

acompanhado pela Plenária; 4.2 Suspensão de Registro de Pessoa Física: 77 

a)Cinthia da Cunha Mendes: A Economista formalizou seu pedido de 78 

prorrogação da suspensão de registro, alegando desemprego temporário. Após 79 

análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o 80 

pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.2, inciso I, do 81 

Capítulo 6.1.1.1.1 da Consolidação, de forma que o Conselheiro relator votou 82 

pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; 83 

b) Fabiano Moraes de Souza: O Economista formalizou seu pedido de 84 

prorrogação da suspensão de registro, alegando desemprego temporário. Após 85 

análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o 86 

pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.2, inciso I, do 87 

Capítulo 6.1.1.1.1 da Consolidação, de forma que o Conselheiro relator votou 88 

pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; 89 

4.3 Registro Remido: a) Dirceu Carlos de Carvalho :Reg-1.039 após análise 90 

do processo onde consta que o economista possui 70 (setenta) anos de idade e 91 

26 (vinte e seis) anos de contribuição. A plenária votou pelo deferimento do 92 

pleito; 5. PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO- Com a palavra, o presidente Marcus 93 

Evangelista falou aos presentes que já foram feitas tentativas para a 94 
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regularização da Empresa MCA Consultoria e Projetos Ltda-ME, que vem 95 

atuando no mercado como consultoria e com alguns privilégios junto ao BASA 96 

por ter na composição de sua sociedade provavelmente alguém da diretoria 97 

da instituição financeira. A principio foi feita uma visita pelo fiscal do 98 

Corecon e seu presidente, onde foi dado um tempo para que a Consultoria se 99 

manifestasse. Não obtendo a resposta foi aplicado o alto de infração, que da 100 

mesma maneira que anteriormente não obtemos nenhuma resposta. Diante do 101 

exposto, resolveu trazer a plenária para deferimento à inscrição desta 102 

consultoria na dívida ativa e promover o protesto. A plenária após análise 103 

resolveu por deferir o pedido.   6. EXPEDIENTES: a) Aprovação do XIII Prêmio 104 

Amazonas de Economia; b)V Gincana Nacional de Economia- Etapa Regional- 105 

ocorrerá no dia 30/05/2015; c)Aumento salarial dos funcionários, INPC 106 

acumulado no período de março de 2014 a março de 2015=8,42%; d) Correção 107 

do ticket de alimentação dos funcionários de R$340,00 para R$ 360,00; No 108 

item a) O presidente apresentou aos conselheiros o Projeto do XIII Prêmio 109 

Amazonas de Economia. Comunicou que o vencedor na categoria Monografia 110 

será homenageado na Ordem dos Economistas do Brasil com todas as despesas 111 

pagas pela OEB. Serão solicitadas da Universidade as monografias referentes 112 

ao tema disposto no edital e até final de junho/2015 serão divulgados os 113 

nomes dos vencedores. No item b) O presidente falou também da realização 114 

pela 3ª vez no Estado da etapa Regional da Gincana de Economia. As 115 

faculdades do Estado onde existem o Curso de Economia farão inscrição das 116 

duplas para participar da Etapa que ocorrerá no dia 30/05/2015. As três 117 

duplas com maior pontuação participarão da Etapa Nacional da Gincana que 118 

ocorrerá em setembro/2015 durante o XXI Congresso Brasileiro de Economia, 119 

na cidade de Curitiba-PR;  No item c) Aumento salarial dos funcionários, INPC 120 

acumulado no período de março de 2014 a março de 2015=8,42%; A plenária 121 

após análise decidiu dar o aumento de 70% do índice, ficando em 6%. d) 122 

Correção do ticket de alimentação dos funcionários. Foi aprovado pela 123 

plenária o aumento do ticket alimentação dos funcionários de R$ 340,00 para 124 

R$ 360,00. 7. INFORMES DO PRESIDENTE: 7.1 Apoio Financeiro ao IX ENAM- 125 

Encontro das Entidades de Economistas da Amazônia Legal-14 e 126 

15/05/2015 em Boa Vista-RR e terá como tema principal "Roraima no 127 

desenvolvimento regional da Amazônia". O presidente informou a todos que 128 

nos dias 14 e 15/05/2015 será realizado o IX ENAM, em Boa Vista-RR. Para 129 

tanto, foi solicitado ao Corecon-AM, o apoio financeiro para a realização do 130 

encontro, conforme Ofício nº 11/2015/CORECON-RR. Foi aprovado pela 131 

Plenária o apoio financeiro do Corecon-AM ao Corecon-RR, o valor de R$ 132 

1.000,00(Hum mil reais). 7.2 Carta do Sr. Lucio de Sá Barbosa à Comissão de 133 

Análises de Contas Públicas: O presidente distribuiu para os conselheiros as 134 

notícias publicadas nos jornais de grande circulação da cidade, onde aparece 135 

o nome do CORECON-AM e que estas vem sendo enviadas pelo Sr. Lucio de Sá 136 

Barbosa ao conselho. O presidente abriu espaço na Plenária para o 137 

pronunciamento do Conselheiro Federal, Sr. Erivaldo Lopes do Vale. Com a 138 

palavra, o conselheiro federal destacou quatro pontos: o primeiro falou da 139 

questão de validade das carteiras, onde alguns economistas questionaram ter 140 

suas carteiras válidas por 1 ano e para outros a validade ter 5 anos. Em 141 
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conversa com o Cofecon foi explicado que a diferença esta na apresentação 142 

da documentação no ato da inscrição. Para àqueles inscritos com diploma a 143 

validade é de 5 anos e para àqueles inscritos sem diploma, a validade é de 144 

apenas 1 ano. Referente ao assunto, o Conselho Federal consultou a Polícia 145 

Federal sobre o prazo de validade de carteira de identificação profissional, 146 

onde questiona a possibilidade de emitir Carteira de Registro Profissional com 147 

prazo indeterminado de validade. Outro ponto destacado pelo Conselheiro 148 

Federal refere-se ao XXI CBE 2015, que será realizado em Curitiba-PR. Foi 149 

divulgado no site do Congresso,  a palestra do Sr. João Pedro Stédile, membro 150 

nacional do MST e ativista social brasileiro. É inadmissível que este indíviduo 151 

seja recebido por economistas e estudantes de Ciências Econômicas 152 

proferindo palestras que caminhem na contramão do pensamento capitalista. 153 

Diante do exposto, solicitou da Plenária uma posição sobre o assunto. A 154 

Plenária decidiu por unanimidade que o Corecon-AM faça uma nota de repudio 155 

ao Cofecon sobre a participação do Sr. Etédile como palestrante do maior 156 

Evento da Categoria. Outro ponto destacado pelo Conselheiro Federal, refere-157 

se a Resolução nº 1.853, de 28 de maio de 2011, onde no artigo 14, fala do 158 

primeiro registro do economista junto ao CORECON. Solicitou consulta do 159 

Corecon-AM ao Cofecon a possibilidade de extinguir a cobrança de qualquer 160 

valor, no primeiro registro daqueles cuja data de colação de grau seja até seis 161 

meses anterior à data do pedido de registro; O último ponto registrado é 162 

referente ao posicionamento técnico do Corecon-AM ao Ministério Público do 163 

Estado referente possível não repasse de benefício tributário sobre a cesta 164 

básica ao consumidor. Sinalizou que o Corecon-AM já encaminhou o relatório 165 

técnico e aguarda o retorno do Órgão. Em seguida foi passada a palavra ao 166 

Conselheiro Neuler André que dela fez uso para convidar o presidente do 167 

Corecon-AM, Marcus Evangelista para palestrar no café da tarde, promovido 168 

pela UEA e será realizado no dia 30/04/2015. 7. PRÓXIMA PLENÁRIA: O 169 

Plenário decidiu marcar uma nova Reunião Ordinária no dia 09 de maio de 170 

2015, às 11 horas. E nada mais havendo a tratar, o Presidente Marcus Anselmo 171 

da Cunha Evangelista deu por encerrado os trabalhos da quarta Sessão 172 

Plenária Ordinária, às 12 horas, dos quais eu Albertina de Fátima Souza de 173 

Santana, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por 174 

mim e pelo Presidente  da Sessão. Manaus, 25 de abril de 2015.   175 
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