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 2 
ATA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 3 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13º 4 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 5 
2017. 6 

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

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

Maria do Socorro Côrrea da Silva. Estavam presentes na reunião a advogada do Regional Dra. 9 

Carla Mendes, o fiscal do Regional Sr. Luiz Cesar Teixeira da Silveira   e a Conselheira Federal 10 

Denise Kassama Franco do Amaral. Registro a presença do Economista Sylvio Mario Puga 11 

Ferreira. Pediu a palavra a conselheira Maria do Socorro Côrrea da Silva e justificou a ausência dos 12 

conselheiros Ronney Cesar Campos Peixoto e Nelson dos Santos Ale Junior. Foi designada para 13 

secretariar a presente reunião, a Gerente Executiva Albertina de Fátima Souza de Santana. 14 

ABERTURA – Às nove horas e quinze minutos do dia oito de abril de dois mil e dezessete, em sua 15 

sede, na Rua Leonardo Malcher, nº. 768, Centro, realizou-se a 4ª Sessão Plenária Ordinária do 16 

Conselho Regional de Economia – 13ª Região – AM. Foi designado para presidir a sessão o 17 

presidente do Corecon-AM, o  Economista Nelson Azevedo dos Santos, que distribuiu a pauta da 18 

reunião, prosseguindo com os seguintes assuntos: 1.EXPEDIENTE: 1.1  Homologação da Ata da 19 

3ª Sessão Plenária Ordinária de 11 de março de 2017 O presidente perguntou se todos leram a 20 

Ata previamente encaminhada por e-mail, se estava de acordo com o que foi discutido na plenária e 21 

na sequencia, o conselheiro Martinho Azevedo solicitou verificar o termo correto sobre o assunto 22 

Pró-Ética e não havendo outra manifestação contrária, a Ata foi aprovada. 1.2 Informes da 23 

presidência: a) O presidente direcionou seus agradecimentos e apoio ao novo reitor da 24 

Universidade Federal do Amazonas, o professor e economista Sylvio Puga, também presente na 25 

reunião. Puga agradeceu à classe pela manifestação de apoio ao trabalho que irá desenvolver pelos 26 

próximos quatro anos e declarou-se aberto às solicitações do Conselho, destacando também a sua 27 

preocupação em expandir os níveis de formação para o curso de Ciências Econômicas da UFAM. 28 

Em seguida, os demais conselheiros manifestaram suas palavras de felicitações ao novo reitor.b) O 29 

presidente passou a palavra ao Vogal do Corecon-AM na Junta Comercial do Estado do 30 
Amazonas-Jucea, o economista Erivaldo Lopes do Vale. Com a palavra o Economista Erivaldo 31 

Lopes do Vale apresentou esclarecimentos da função de vogal na JUCEA, onde informou que sua 32 

função é julgar processos em grau e recurso, nos termos previstos no Regulamento da Lei 8.934/94, 33 

que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras 34 

providências, nas sessões Ordinárias do Plenário e das Turmas que efetuar-se-ão com periodicidade 35 

e modo determinado no regimento da Junta Comercial; e as Extraordinárias, sempre justificadas, 36 

por convocação do presidente ou de dois terços dos seus membros. Informou ainda que o vogal 37 

limita-se a participação restrita ao plenário nos seus dias e horários estabelecidos pela JUCEA, não 38 

podendo por princípio legais solicitar informações que não sejam aquelas em processos em 39 

julgamentos pela turma a que compõe.  Informou que para solicitar informações, o CORECON-AM 40 

deve informar dados como NIRE, NOME, CNPJ, ENDEREÇO, CAPITAL SOCIAL E DATA 41 

CONSTITUIÇÃO e para firmar o convênio junto a Jucea deve-se pagar taxas no valor de R$37,10 42 

em lista com 10 empresas. O excedente será cobrado R$ 1,47 por empresa. Pediu a palavra o 43 

conselheiro Martinho  e explicou que existe uma razão para se ter um representante na Junta 44 

Comercial. É importante saber quantas empresas por ramo são constituídas por mês, assim como 45 

quantas são extintas e assim chegar no ponto que interessa, que são as atividades em que há a 46 

prerrogativa legal de se ter um profissional como responsável técnico na empresa. O interessante é 47 

acompanhar a dinâmica e como vai ser feita a verificação. Sugeriu ao vogal ser mais participativo e 48 

mudar a falha histórica em prol de melhorias para a profissão.  Diante do exposto, a plenária sugeriu 49 

convidar o Vice-Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas- Caio Augustus do 50 

https://www.facebook.com/sylvio.puga


 
 

 

Nascimento Fernandes para participar da próxima plenária, com objetivo de dar conhecimento das 51 

ações da Jucea, como A RedeSim.  c) Com a palavra, o presidente do Corecon-Am, Sr. Nelson 52 

Azevedo dos Santos informou que o convite foi feito ao presidente do Sindicato dos Economistas 53 

do Estado do Amazonas- SINDECON/AM , o economista José Carlos Mota dos Santos e este 54 

respondeu através de nota do Sindicato ao Corecon-AM, onde expôs as dificuldades enfrentadas 55 

pelo sindicato para manter o seu funcionamento. Diante do exposto, foi sugerido pela Plenária que 56 

fosse feito um levantamento da situação em que se encontra o Sindecon/AM e verificar, dentro do 57 

possível a reabertura, já que nova eleição está agendada para o dia 12/05/2017. Informou que foi 58 

enviado ao Fenecon informações sobre o sindicato. d) Foi passada a palavra ao Vice-Presidente 59 

Stony Bindá que participou e representou o Corecon-Am na 677ª Plenária  do COFECON informou 60 

que foi falado sobre as tarifas bancárias, pois alguns Corecons já fizeram negociação das suas 61 

tarifas, já que a cobrança bancária será com registro. O Corecon-AM está em finalizando a 62 

negociação e o objetivo é baixar o máximo possível suas tarifas. e) Máquina da Cielo, com a 63 

palavra o Vice-Presidente Stony Bindá e a Conselheira Federal Denise Kassama informaram aos 64 

presentes que conversaram com um representante da máquina da Cielo e são favoráveis a 65 

negociação e aquisição da máquina, já que a utilização desta ferramenta está autorizada pelo 66 

Cofecon. O objetivo do Corecon-AM é facilitar para os associados o pagamento das anuidades, 67 

entre outras ações ofertadas pelo Regional. A plenária sugeriu mais esclarecimentos da Empresa 68 

Cielo sobre a utilização da máquina e a adaptação as condições do conselho. f) Notificação 69 

Ministério Público Federal- Operação Maus Caminhos. O presidente da Sessão Plenária, Sr. Nelson 70 

Azevedo dos Santos comunicou à plenária que recebeu a NOTIFICAÇÃO 71 

Nº068/2017/3OFICIO/PR/AM do Ministério Público Federal, dando ciência da instauração do 72 

Inquérito Civil com a finalidade de apurar a ilegalidade e responsabilidade pelo descumprimento da 73 

ordem cronológica de pagamentos aos fornecedores do Estado do Amazonas e solicita manifestação 74 

do regional sobre o assunto. A plenária sugeriu responder o acuso de recebimento do documento e 75 

se colocar à disposição  e colaborar no que for possível com o inquérito.2. FINANCEIRO: 2.1 76 

Demonstrativo Financeiro Prestação de Contas MARÇO/2017: Por motivo de saúde o contador 77 

não pode participar e este item será explicado na próxima plenária. 2.2 Total de Projetos 78 

Registrados no mês de MARÇO/2017: Total de Projetos 13: 04 Projetos Pessoa Física e 09 79 

Projetos Pessoas Jurídicas: perfazendo o valor de R$ 2.860,00 (Dois mil e oitocentos e sessenta 80 

reais). 3. ORDEM DO DIA: 3.1 INFORME DAS COMISSÕES , com a palavra o presidente do 81 

Corecon-AM que neste momento abre o espaço para o pronunciamento das  Comissões de Trabalho 82 

a) Comissão de Tomada de Contas: O Coordenador da Comissão, Conselheiro Ronney César 83 

Campos Peixoto não pode participar da Reunião e o Vice-Presidente Stony Bindá que esteve 84 

presente na 677ª Plenária do Cofecon informou que a Prestação de Contas referente o exercício 2016  do 85 

Corecon-AM foram aprovadas. b) Comissão de Licitação: O Coordenador da Comissão, Conselheiro 86 

Nilson Tavares Pimentel informou que está dando continuidade aos processos de contratação, 87 

incluindo convênios e tudo está sendo feito conforme a lei.. c) Comissão de Fiscalização: O 88 

Coordenador da Comissão de Fiscalização, Francisco de Assis Mourão Junior não pode participar 89 

da Reunião, mas os assuntos da Comissão estão em andamento e todas as ações serão dadas ciência 90 

a Plenária.  d) Comissão de Valorização Profissional: A Coordenadora da Comissão, Conselheira 91 

Elizângela Leão Santana comunicou que está junto com a conselheira Maria do Socorro Côrrea da 92 

Silva aguardando os ajustes solicitados a gerência do conselho, sobre o Prêmio Amazonas de 93 

Economia para abrir ao público a Premiação e trazer a plenária para conhecimento. e) Comissão de 94 

Educação: O Coordenador da Comissão, Francisco de Assis Mourão Júnior, por motivos 95 

particulares não pode participar da plenária e os assuntos sob responsabilidade da Comissão foram 96 

informados pela conselheira federal Denise Kassama e esta deu ciência dos seguintes assuntos: a) 97 

Gincana de Economia – A etapa regional da competição será realizada no dia 13/05/2017, no 98 

laboratório cedido pela Uninorte. As três melhores duplas irão se classificar para competirem na 99 

etapa nacional, que será realizada durante o Congresso Brasileiro de Economia, em setembro, na 100 



 
 

 

cidade de Belo Horizonte. b) Desafio Quero Ser Economista: Considerando a necessidade de 101 

promover mecanismos que estreitem a relação do Cofecon com as universidades e escolas de 102 

Economia do País, assim como os cursinhos e escolas de ensino médio, o COFECON aprovou o 103 

Desafio Quero Ser Economista; As inscrições serão abertas no dia 05 de junho de 2017, com ampla 104 

divulgação dos prazos pela página "Quero ser economista", do Facebook. A competição destina-se 105 

a estudantes de ensino médio, regularmente matriculados em instituições de ensino brasileiras 106 

credenciadas pelo Ministério da Educação, não havendo limitações relativas a idade. A participação 107 

no DESAFIOQUEROSERECONOMISTA não implica em nenhum recolhimento de taxa de 108 

inscrição ou qualquer outra taxa de participação. Os três primeiros colocados serão premiados da 109 

seguinte forma: I - 1º lugar: Notebook; II - 2º lugar: Smartphone; III - 3º lugar: Tablet. O Conselho 110 

Regional de Economia (Corecon) que conseguir o maior número de inscrições, proporcionalmente à 111 

quantidade de registros definitivos que mantiver, será agraciado com o mesmo prêmio do campeão 112 

do Desafio. A divulgação nas escolas será feita pelo Corecon-Acadêmico e caso o Amazonas ganhe 113 

na quantidade de inscritos, o prêmio será cedido ao Corecon-Acadêmico. c) Prêmio Brasil de 114 

Economia: O Conselho Federal de Economia reconhece anualmente trabalhos acadêmicos de 115 

economistas e estudantes de Economia. Em 2017, o Prêmio Brasil de Economia chega a 23ª edição 116 

e irá distribuir R$ 26 mil em prêmios entre os primeiros colocados nas categorias monografias de 117 

graduação, dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos técnicos/científicos e livros de 118 

Economia. As inscrições seguem até o dia 03 de julho e devem ser feitas nos Conselhos Regionais 119 

de Economia ou no site do Prêmio.d) Visitas as escolas: Serão feitas visitas às escolas de 2º grau 120 

para a divulgação da profissão e do Desafio Quero Ser Economista.  f) Comissão de 121 

Comunicação: O Coordenador da Comissão Stony Bindá Figueiredo, informou que  as 122 

atualizações do site estão sendo feitas, já ocorreu uma reunião com a Empresa responsável pelas 123 

mudanças. Assim que finalizar as adequações do site ao modelo solicitado pelo TCU serão 124 

atualizadas as informações e repassadas para a Plenária. g) Comissão de Controladoria e 125 

Transparência: O Coordenador da Comissão Martinho Luis Gonçalves Azevedo, informou que 126 

todas as ações do conselho serão dadas a transparência necessária conforme solicita os órgãos 127 

competentes. Solicitou da gerência que desse um feedback das deliberações feitas nas plenárias, 128 

como forma de acompanhar as pendências  e as ações tomadas para a resolução das pendencias. 129 

Dando sequencia aos assuntos da pauta passou-se para o item 3.2  e  3.3, que trata da Gincana de 130 

Economia e do Desafio Quero Ser Economista respectivamente foram explicados pela 131 

conselheira federal Denise Kassama no item 3. ORDEM DO DIA 3.1 INFORME DAS 132 

COMISSÕES, e) Comissão de Educação 3.4 Andamento do Processo Ético-Neuler André 133 
Soares de Almeida, com a palavra a conselheira federal Denise Kassama informou que o 134 

COFECON deverá notificar o economista para dar o seu depoimento e solicitou do Corecon-AM 135 

apoio com a disponibilidade de um computador, pois será  feita via skype e necessita de um local e 136 

um computador à disposição. 3.5 Homologação de Registros: Conselheiro Relator: 137 

MARTINHO LUIS GONÇALVES AZEVEDO: 3.5.1 Registros de  Pessoa Física: a) ANA 138 
NETA DO NASCIMENTO– Registro nº. 3.005 – Registro com diploma – UNINORTE; O 139 

conselheiro relator analisou o processo e seu voto foi pelo deferimento, pois todos os documentos 140 

estavam conforme o que descreve a padronização de dados de registro dos profissionais e pessoas 141 

jurídicas inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu voto foi seguido pela Plenária. b) 142 

EDINALDO BEZERRA DO NASCIMENTO– Registro nº. 3.001 – Registro com diploma – 143 

UNINORTE; O conselheiro relator analisou o processo e seu voto foi pelo deferimento, pois todos 144 

os documentos estavam conforme o que descreve a padronização de dados de registro dos 145 

profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu voto foi 146 

seguido pela Plenária. c) SILVIA MARIA PINTO DE FIGUEIREDO– Registro nº. 3.007 – 147 

Registro com diploma – UNINORTE; O conselheiro relator analisou o processo e seu voto foi pelo 148 

deferimento, pois todos os documentos estavam conforme o que descreve a padronização de dados 149 

de registro dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. Em 150 



 
 

 

seguida seu voto foi seguido pela Plenária. d) NUBIA VIEIRA VASCONCELOS PEREIRA– 151 

Registro nº. 3.008 – Registro com diploma – UFAM; O conselheiro relator analisou o processo e 152 

seu voto foi pelo deferimento, pois todos os documentos estavam conforme o que descreve a 153 

padronização de dados de registro dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Sistema 154 

Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu voto foi seguido pela Plenária. b) Extinção de Registro de 155 

Pessoa Física: Conselheiro Relator. 3.5.2 Extinção de Registro de Pessoa Física: Conselheiro 156 

Relator: RONNEY CÉSAR CAMPOS PEIXOTO:  a) PEDRO MAXIMILIANO PEREIRA 157 
TRINDADE,  economista falecido no dia 31/10/2016. Verificando a documentação foram 158 

constatados que todos os documentos para a extinção estavam de acordo com os padrões sugeridos 159 

pelo COFECON e o registro foi extinto. Os itens: Cancelamento de Registro de Pessoa Física, 160 

Suspensão de Registro de Pessoa Física, Cancelamento de Registro de Pessoa Jurídica, 161 

Transferência de Registro de Pessoa Física e Cancelamento de Registro de Pessoa Física(Retorno 162 

de Processo) devido ausência de seus relatores, o julgamento será feito na 5ª Sessão Plenária, no dia 163 

13/05/2017. 4. OUTROS ASSUNTOS,  4.1 Férias da funcionária Maria Cristina Wendling (15 164 

dias no período: 15/05/2017 à 29/05/2017)- Aprovado pela plenária. ,  4.2 Reajuste Salarial 165 

Funcionários: INPC acumulado no período acumulado fevereiro/2017( 4,6940%). Aprovado 166 

pela plenária o reajuste de 5% para o mês maio/2017. 4.3 Correção do ticket de alimentação dos 167 

funcionários. ( Valor Atual: R$ 380,00). Aprovado pela plenária o reajuste de R$20,00. Passando 168 

para R$ 400,00. 4.4 Feriados – Semana Santa e Tiradentes: Aprovado pela plenária que o 169 

expediente da semana santa será a partir das 12:00h da quinta-feira santa, com retorno as atividades 170 

na segunda-feira. Foi informado o feriado do dia 21/04/2017, de Tiradentes. . Com a palavra o 171 

presidente da Sessão, Sr. Nelson Azevedo dos Santos agradeceu a presença de todos. Conforme o 172 

calendário, a Quinta Sessão Plenária Ordinária será realizada no dia 13/05/2017, às 09:00h. E nada 173 

mais havendo a tratar, Sr. Nelson Azevedo dos Santos deu por encerrado os trabalhos da Quarta 174 

Sessão Plenária Ordinária, às 12 horas, dos quais eu Albertina de Fátima Souza de Santana, lavrei a 175 

presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente da Sessão. 176 

Manaus, 08 de abril de 2017.  177 
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