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ATA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 1 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13º 2 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 3 
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 

Marcello Daniel Laredo, Pedro de Faria e Cunha Monteiro e Martinho Luis Gonçalves 8 

Azevedo. Estavam presentes na reunião o contador do Regional Sr. Bruno Prestes, a 9 

Conselheira Federal Denise Kassama Franco do Amaral. Foi designada para secretariar a 10 

presente reunião, a Gerente Executiva Albertina de Fátima Souza de Santana. Havendo 11 

quorum a reunião deu-se por iniciada.  ABERTURA – Às nove horas do dia dezesseis de 12 

abril de dois mil e dezesseis, em sua sede, na Rua Leonardo Malcher, nº. 768, Centro, 13 

realizou-se a 4ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia – 13ª Região – 14 

AM. Foi designado para presidir a sessão o presidente do Corecon-AM, o  Economista Nelson 15 

Azevedo dos Santos, que distribuiu a pauta da reunião, prosseguindo com os seguintes 16 

assuntos: 1.EXPEDIENTE: 1.1 Homologação da Ata da 3ª Sessão Plenária Ordinária de 17 

12 de março de 2016. O presidente perguntou se todos leram a Ata previamente encaminhada 18 

por e-mail, se estava de acordo com o que foi discutido na plenária e na sequencia, não 19 

havendo nenhuma manifestação contrária, a Ata foi aprovada. 1.2 Informes da presidência: 20 

O presidente da Sessão informou que devido sua viagem ao Cofecon, a data da plenária do dia 21 

09/04 foi transferida para o dia 16/04 e fez os seguintes informes: a) Viagem ao COFECON- 22 

O presidente informou que viajou para Brasília onde participou da Plenária aberta aos 23 

presidentes. A oportunidade foi importante para interagir com os outros presidentes e para 24 

conhecer o sistema. Informou que fez um pronunciamento sobre o X ENAM, convidou os 25 

outros regionais para participar do Evento. Na oportunidade conversou com o presidente Julio 26 

Miragaya sobre a possibilidade de o Cofecon ajudar em reforma na estrutura do conselho, que 27 

encontra-se pendente por falta de recurso.  b) Informou também sobre as visitas que a 28 

Comissão de Valorização Profissional esta fazendo nas universidades, divulgando a Profissão 29 

e os Eventos do Conselho. Salientou que esteve presente junto com o vice-presidente na visita 30 

feita a Uninorte. c) ENAM, durante sua ida a Brasília o presidente informou que se 31 

comprometeu com a divulgação e envio do material até o dia 20/04/2016. d) Votação 32 

Eletrônica: O presidente Sr. Nelson Azevedo informou que a Votação Eletrônica foi um dos 33 

assuntos colocados na Plenária do Cofecon e que haverá um rateamento entre os conselhos, 34 

conforme o nº de ECVs do valor de participação para a aquisição do sistema. e) O presidente 35 

da Sessão, Sr. Nelson Azevedo informou que recebeu a Declaração de Voto, dos conselheiros 36 

Francisco de Assis Mourao Júnior, Kamilla Ingrid Loureiro e Silva e Nilson Tavares 37 

Pimentel. A Declaração refere-se ao Voto com Ressalva da Aprovação da Prestação de 38 

Contas referente o exercício 2015. Com a palavra o conselheiro Nilson Pimentel explicou que 39 

devido o não conhecimento prévio do parecer da CTC, que devido o não envio do Relatório 40 

de Gestão do exercício 2015, que devido à incongruência de alguns pagamentos, como o 41 

cheque pago ao IBRASE e ao procedimento de ajustamento extemporâneos nas peças 42 

contábeis devido a Doação de um terreno, estava junto com os Economistas Francisco de 43 

Assis Mourão Junior e Kamilla Loureiro ratificando o voto pela aprovação com ressalvas. 44 

Pediu a palavra o Presidente da Comissão de Tomada de Contas, Stony Bindá explicou que 45 

verificando as Peças Contábeis não verificou nada que colocasse a credibilidade de todo o 46 

Processo da Gestão de 2015. Verificou alguns erros formais e que estão sendo orientados ao 47 
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financeiro para que este ano não ocorra mais. A ratificação do voto de fato não muda o que já 48 

foi declarado na reunião anterior, mas não concordava com o Voto dos Conselheiros, uma vez 49 

q ue alguns assuntos por eles abordados e com palavras utilizadas como “pedalada fiscal”  não 50 

procediam para o momento. Pediu a palavra o Conselheiro Marcus Evangelista e este 51 

continuou dizendo que sugere mais uma vez pedir auditoria dos últimos 10 anos. O 52 

conselheiro também explicou que quanto ao assunto do terreno, em 2014, quando presidente 53 

do Corecon, o Economista Jose Laredo o procurou para falar que gostaria de doar um terreno 54 

para o regional, seria utilizado para fazer a sede campestre dos economistas e que o conselho 55 

não teria ônus com o processo de transferência. O assunto foi levado a Plenária e esta aceitou 56 

a doação. Iniciado o processo de transferência e em visita ao local, verificou-se que havia uma 57 

invasão, com instalações de um galpão no terreno. Após uns dias saiu uma matéria no jornal, 58 

onde constava que no local do terreno estavam ocorrendo mortes, devido um grileiro do local, 59 

que estava mandando assassinar aqueles que queriam reintegração de suas terras. Diante dos 60 

fatos e esclarecidos em plenária, foi decidido que o Corecon-AM não ficaria com o terreno e 61 

que seria doado a uma igreja. Dessa forma, o terreno foi doado a Igreja, sem ônus nenhum 62 

para o Conselho. Informou que os documentos estão disponíveis no Corecon-AM a disposição 63 

de todos. Em relação a parte contábil, aconteceu que ele pessoalmente foi ao COFECON 64 

pedir esclarecimentos sobre como deveria informar contabilmente, já que a Prestação de 65 

Contas de 2014 já tinha sido aprovada pelo Federal. Em resposta, esta dada e enviada via e-66 

mail pelo contador do Federal, Sr. Antonio Tolentino é que as providências foram tomadas. 67 

Ao ser encaminhadas as peças à CTC do Cofecon, eles sugeriram não mais modificar 2014 e 68 

modificar as Peças de 2015. As diligências foram tomadas e estamos no momento aguardando 69 

a resposta do Cofecon para podermos solicitar o patrocínio do Federal para ajudar na 70 

realização do X ENAM. Diante do esclarecimento do Conselheiro Marcus Evangelista sobre o 71 

assunto, o Conselheiro Nilson Pimentel disse ter entendido e não havia da sua parte alguma 72 

ressalva. O presidente Nelson Azevedo passou a palavra que em acordo com a maioria dos 73 

conselheiros, foi dada ao economista Erivaldo Lopes do Vale para falar sobre o outro assunto 74 

comentado no documento de Declaração de Voto, sobre o pagamento ao IBRASE.  Em 2015, 75 

o então presidente Marcus Evangelista, na sua ida ao Cofecon para participar da Plenária dos 76 

Presidentes foi questionado pelo Econ. Julio Miragaya, hoje atual presidente do COFECON 77 

sobre o pagamento ao IBRASE, devido o Instituto ter sido responsável pela realização do 78 

Congresso de Economia, realizado em Manaus em 2013. Inicialmente o Conselheiro 79 

Miragaya sugeriu o valor de R$20.000,00(Vinte mil reais).  Em conversa com o Conselheiro 80 

Miragaya, o presidente Marcus Evangelista conseguiu baixar esse valor para R$8.000,00(Oito 81 

mil reais). O assunto foi levado a plenária do Corecon, que aprovou o pagamento, 82 

condicionado ao envio de um Estudo sobre a região feito pelo Conselheiro Miragaya e o 83 

Ibrase. O referido estudo foi enviado ao Corecon-AM pelo gerente, Sr. Angeilton em outubro 84 

de 2015. Devido ao retardo do envio do estudo, o pagamento foi dividido em duas parcelas no 85 

valor R$ 4.000,00(Quatro mil reais), sendo uma parcela paga em novembro e a outra em 86 

dezembro/2015. Na ocasião o estudo foi colocado a disposição dos conselheiros para análise. 87 

2. ORDEM DO DIA: 2.1 Atualização do Regimento Interno: Com a palavra, o presidente 88 

da Sessão, Sr. Nelson Azevedo explicou aos presentes que o CORECON-AM esta tendo 89 

restrições no Banco do Brasil, onde estamos impossibilitados de utilizar o gerenciador 90 

financeiro devido nosso Regimento constar o pagamento das despesas via cheque. Outro 91 

assunto importante que devemos focar é atualização do Regimento devido as Eleições a partir 92 

deste ano passarem para o Voto Eletrônico. O Regimento esta defasado em alguns itens e 93 

devem ser ajustados para a realidade. Para tanto, deve-se criar uma comissão para tratar do 94 
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referido assunto. O Grupo de Trabalho escolhido para a atualização do Regimento ficou assim 95 

composto: Conselheiros: Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, Martinho Luis Gonçalves 96 

Azevedo e  Nilson Tavares Pimentel. A comissão acertou de marcarem reunião para tratarem 97 

do assunto. 2.2 Processos Administrativos: Conselheiro Relator: devido a ausência do 98 

conselheiro JESSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, o conselheiro relator dos processos foi 99 

o conselheiro Marcus Anselmo da Cunha Evangelista: 2.2.1 Registros de Pessoa Física: 100 
a) Gleen de Aguiar Oliveira da Fonseca– Registro nº. 2.972 – Registro com diploma – 101 

UFAM; b) Renan Farias de Oliveira – Registro nº. 2.974 – Registro com diploma - UEA; c) 102 

Maria Elivania Queiroz Barboza – Registro nº. 2.975 – Registro com diploma - UEA; d) 103 

Rosemere Sabóia Pimentel Fontgalland– Registro nº. 2.976 – Registro com diploma – 104 

CEUB; e) Elcenir Pinheiro Ferreira – Registro nº. 2.977 – Registro com diploma – 105 

UNINORTE. O conselheiro relator analisou os processos e seu voto foi pelo deferimento, pois 106 

todos os documentos estavam conforme o que descreve a padronização de dados de registro 107 

dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. O Processo 108 

nº010/2016 foi retirado da pauta por motivo de não constar até a data da plenária a quitação 109 

do pagamento de registro.  Em seguida seu voto foi seguido pela Plenária. 2.2.2 110 

Cancelamento de Registro de Pessoa Física. Conselheiro Relator: Francisco de Assis 111 
Mourão Júnior: Devido a Ausência do Conselheiro Relator este item voltará na próxima 112 

plenária. 2.2.3 Extinção de Registro de Pessoa Física: Conselheiro Relator: Francisco de 113 

Assis Mourão Júnior. Devido à ausência do Conselheiro Relator e considerando que este 114 

item pode ser passado em plenária, o Conselheiro Marcus Evangelista se dispôs a ser o relator 115 

dos Processos. a) Clovis Prado Negreiros Filho, economista falecido no dia 07/09/2015. 116 

Verificando a documentação foram constatados que todos os documentos para a extinção 117 

estavam de acordo com os padrões sugeridos pelo COFECON e o registro foi extinto.b) Jorge 118 

Oliveira Sarraff de Rezende, economista falecido no dia 06/04/2016. Verificando a 119 

documentação foram constatados que todos os documentos para a extinção estavam de acordo 120 

com os padrões sugeridos pelo COFECON e o registro foi extinto. 2.2.4 Cancelamento de 121 

Registro de Pessoa Física- Retorno de Processo Conselheiro Relator: Martinho Luis 122 
Gonçalves Azevedo: a) Eliraldo da Silva Abensur: Economista formalizou seu pedido de 123 

cancelamento com a justificativa de não exercer a profissão de Economista e exerce outra 124 

atividade de professor universitário. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro 125 

Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, 126 

do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que a profissional não exerce atividade de 127 

Economista de forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu 128 

voto sido acompanhado pela Plenária; 3. FINANCEIRO: 3.1 Demonstrativo Financeiro 129 

Prestação de Contas MARÇO/2016: Devido ao não envio das peças para os conselheiros, 130 

este item voltará a ser discutido na próxima plenária. 3.2 Total de Projetos Registrados no 131 

mês de março/2016: O presidente da Sessão Plenária Nelson Azevedo informou que no mês 132 

de março/2016 foram registrados 21 projetos, sendo 07 projetos de Pessoa Física e 14 Projetos 133 

de Pessoa Jurídica, perfazendo o valor de R$ 4.200,00( Quatro mil e duzentos reais). 4. 134 

OUTROS ASSUNTOS: 4.1 Férias de funcionários: Foram aprovadas as férias dos 135 

funcionários: Albertina Santana- Período: 17/06/2016 a 01/07/2016 e o restante em setembro 136 

do corrente ano. Funcionário: Luiz Cesar Teixeira da Silveira para o período 07/07/2016 à 137 

07/08/2016. 4.2 Reajuste Salarial:  Conforme o INPC  acumulado no período de março de 138 

2015 à março de 2016, foi de 11,08%. O presidente sugeriu o aumento de 70% do índice. A 139 

plenária seguiu a sugestão do presidente e o aumento salarial ficou em 7,75%.4.3 Correção 140 

do Ticket Alimentação: A plenária em comum acordo decidiu o aumento de 5,5%, 141 
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equivalente a R$20,00 de aumento. 4.4 XIV Prêmio Amazonas de Economia: O presidente 142 

informou que devido a formalização do Evento, que ocorre em agosto, durante a semana de 143 

economia, o Prêmio Amazonas de Economia deve ser aprovado em plenária, até para 144 

eventuais solicitações de apoio do COFECON. Para tanto, este Evento será desenvolvido 145 

posteriormente ao ENAM pela Comissão de Valorização Profissional, premia as três 146 

monografias dos cursos de Economia do Estado do Amazonas. Diante do exposto, a plenária 147 

aprovou por unanimidade a realização do XIV Prêmio Amazonas de Economia. 4.5 Feriado 148 

do Dia 21/04/2016 e ponto facultativo no dia 22/04/2016:  A plenária em comum acordo 149 

resolveu dar como ponto facultativo o dia 22/04/2016 e não haverá expediente. 4.6 Informes 150 

das Comissões: - COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS: Com a palavra o presidente 151 

da Comissão, Stony Bindá Figueiredo informou que conforme calendário das visitas mensais 152 

ele veio e estará vindo ao Conselho para analisar as contas. - COMISSÃO DE 153 

FISCALIZAÇÃO- Com a palavra o conselheiro membro da Comissão de Fiscalização, 154 

Martinho Azevedo informou que a Comissão já enviou os ofícios aos Órgãos e estão 155 

aguardando o retorno para a confecção do relatório a ser apresentado nas reuniões. Informou 156 

também que será encaminhado ao Basa- Banco da Amazônia um ofício solicitando o bloqueio 157 

do cadastro de empresa que vem atuando no Amazonas e tem sede em outro Estado, sendo 158 

que esta empresa esta sendo fiscalizada desde o ano passado, já sofreu infrações e não deu 159 

retorno ao Conselho. O conselheiro Martinho também expôs sua preocupação na falta de 160 

profissionais capacitados para atender demandas de Projetos Industriais, exemplificou o que 161 

ocorre na PMM. Com a palavra o Conselheiro Nilson Pimentel também sugeriu que o 162 

Corecon-AM formalizasse sugestões para a Lei de Incentivos Fiscais. - COMISSÃO DE 163 

LICITAÇÃO- O presidente da Comissão, Econ. Pedro Monteiro, falou que devido ao não 164 

cumprimento do número mínimo de empresas que participaram do Processo Licitatório, que 165 

deveriam ser três, o certame será refeito. - COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO 166 

PROFISSIONAL- O presidente da Sessão e do Corecon-AM, Sr. Nelson Azevedo 167 

parabenizou todos os envolvidos no evento ENAM.  A Coordenadora Kamilla Loureiro 168 

informou que o material gráfico, o folder, foi rodado com o apoio da FIEAM. Os outros 169 

materiais estão sendo providenciados, conforme a recepção dos patrocínios. Em relação a 170 

programação o Conselheiro Martinho informou que o próximo passo seriam as confirmações. 171 

Em relação ao espaço do evento já estava tudo certo, será realizado na Federação das 172 

Indústrias do Estado do Amazonas. A coordenadora informou que reuniões as reuniões 173 

estavam sendo realizadas todos os sábados e quando houvesse necessidade. Em relação aos 174 

outras demandas da CVP, após o ENAM serão tratadas com mais ênfase. Pediu a palavra a 175 

Conselheira Federal e falou sobre o seu envolvimento nas demandas do Cofecon. Falou como 176 

Coordenadora da Gincana Nacional que este ano esta empenhada para que a Etapa Regional 177 

também seja um sucesso. Em relação a Etapa Regional o local a principio será no laboratório 178 

da Faculdade Martha Falcão. Existe a expectativa para uma quantidade maior de inscritos e 179 

que as visitas  as Faculdades tiveram impacto positivo nas ações do Conselho. Com a palavra 180 

o presidente da Sessão, Sr. Nelson Azevedo dos Santos agradeceu a presença de todos. 181 

Conforme o calendário, a quinta sessão plenária ordinária será realizada no dia 14/05/2016, às 182 

09:00h. E nada mais havendo a tratar, Sr. Nelson Azevedo dos Santos deu por encerrado os 183 

trabalhos da Quarta Sessão Plenária Ordinária, às 12 horas, dos quais eu Albertina de Fátima 184 

Souza de Santana, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e 185 

pelo Presidente da Sessão. Manaus, 16 de abril de 2016.  186 
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