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ATA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 3 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13º 4 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 5 
2018. 6 

MEMBROS PARTICIPANTES – Conselheiros: Francisco de Assis Mourão Junior, Bianca de 7 

Alencar Mourão, Farid Mendonça Júnior, Osiris Messias Araujo da Silva, Judah Torres Lima, José 8 

Altamir Barroso Cordeiro, Nilson Tavares Pimentel, Martinho Luis Gonçalves Azevedo. Estavam 9 

presentes na reunião o fiscal da profissão Luiz Cesar Teixeira da Silveira, e em anexo as 10 

justificativas dos conselheiros que por motivos particulares não puderam comparecer à Sessão 11 

Plenária. Registro a presença da Conselheira Federal Denise Kassama Franco do Amaral e do 12 

Economista Alan Fernando Rodrigues. Foi designada para secretariar a presente reunião, o fiscal da 13 

profissão Luiz Cesar Teixeira da Silveira. ABERTURA – Às onze horas e trinta minutos do dia 14 

vinte e sete de abril de dois mil e dezoito, em sua sede, na Rua Leonardo Malcher, nº. 768, Centro, 15 

realizou-se a 4ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia – 13ª Região – AM. 16 

Foi designado para presidir a sessão o presidente do Corecon-AM, o  Economista Francisco de 17 

Assis Mourão Junior, que distribuiu a pauta da reunião, prosseguindo com os seguintes assuntos: 1. 18 

FINANCEIRO: 1.1 Demonstrativo Financeiro Prestação de Contas: Palavra foi passada para 19 

o contador do Regional, Sr. Bruno Prestes. a) FEVEREIRO/2018: DA RECEITA 20 
ORÇAMENTÁRIA x DESPESA ORÇAMENTÁRIA: O Conselho arrecadou, até o mês de 21 

FEVEREIRO de 2018, o valor correspondente a R$ 276.829,14, que representa 40,25% da Previsão 22 

Orçamentária de 2018, que é de R$ 687.798,58. A despesa realizada, até o mês de FEVEREIRO de 23 

2018, atingiu o valor de R$ 146.227,61, que corresponde a 21,26% da Previsão Orçamentária de 24 

2018. b) DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Comparando a Receita Arrecadada com a 25 

Despesa Realizada no mês de FEVEREIRO de 2018, verificou-se um Superávit Orçamentário no 26 

valor de R$ 130.601,53, o que significa que, do valor arrecadado, o Conselho Regional gastou 27 

52,82%. c) DISPONÍVEL: O saldo disponível que passou para o mês de MARÇO de 2018 foi no 28 

valor de R$ 218.978,93 que está demonstrado no Balanço Financeiro de FEVEREIRO de 2018. 29 

Esse saldo é composto pelas contas bancárias do Conselho, aplicações e corrente. d) CONTROLE 30 

DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: Para os fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, os 31 

gastos com a rubrica “PESSOAL” foram de R$ 26.615,52 para a Receita Corrente Líquida de R$ 32 

214.194,56, numa faixa percentual, portanto, de 12,43%. b) MARÇO/2018: DA RECEITA 33 

ORÇAMENTÁRIA x DESPESA ORÇAMENTÁRIA: O Conselho arrecadou, até o mês de 34 

MARÇO de 2018, o valor correspondente a R$ 388.035,13, que representa 56,42% da Previsão 35 

Orçamentária de 2018, que é de R$ 687.798,58. A despesa realizada, até o mês de MARÇO de 36 

2018, atingiu o valor de R$ 227.321,75, que corresponde a 33,05% da Previsão Orçamentária de 37 

2018. b) DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Comparando a Receita Arrecadada com a 38 

Despesa Realizada no mês de MARÇO de 2018, verificou-se um Superávit Orçamentário no valor 39 

de R$ 160.713,38, o que significa que, do valor arrecadado, o Conselho Regional gastou 58,58%. c) 40 

DISPONÍVEL: O saldo disponível que passou para o mês de ABRIL de 2018 foi no valor de R$ 41 

252.575,35 que está demonstrado no Balanço Financeiro de MARÇO de 2018. Esse saldo é 42 

composto pelas contas bancárias do Conselho, aplicações e corrente. d) CONTROLE DA LEI DE 43 

RESPONSABILIDADE FISCAL: Para os fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, os gastos com a 44 

rubrica “PESSOAL” foram de R$ 41.511,60 para a Receita Corrente Líquida de R$ 299.398,23, 45 

numa faixa percentual, portanto, de 13,87%. 1.2 Total de Projetos Registrados no mês de 46 

MARÇO/2018: Total de Projetos 12: 05 Projetos Pessoa Física e 07 Projetos Pessoas Jurídicas: 47 

perfazendo o valor de R$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais). Investimentos totais dos Projetos 48 

no mês: JULHO/2017: R$100.311.034,27(Cem milhões, trezentos e onze mil, trinta e quatro reais e 49 

vinte e sete centavos). Mão de obra gerada no primeiro ano: 457 empregos. AGOSTO/2017: 50 



 
 

 

R$187.742.949,37(cento e oitenta e sete milhões, setecentos e quarenta e dois mil, novecentos e 51 

quarenta e nove reais e trinta e sete centavos). Mão de obra gerada no primeiro ano: 696 empregos. 52 

SETEMBRO/2017: R$ 31.534.652,21(trinta e um milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, 53 

seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos). Mão de obra gerada no primeiro ano: 230 54 

empregos. OUTUBRO/2017: R$ 94.497.658,61(noventa e quatro milhões, quatrocentos e noventa e 55 

sete mil reais, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos). Mão de obra gerada no 56 

primeiro ano: 425 empregos. NOVEMBRO/2017: R$ 138.883.304,75 (cento e trinta e oito milhões, 57 

oitocentos e oitenta e três mil, trezentos e quatro reais e setenta e cinco centavos). Mão de obra 58 

gerada no primeiro ano: 2.156 empregos. DEZEMBRO/2017: R$ 135.298.605,30 (cento e trinta e 59 

cinco milhões, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e cinco reais e trinta centavos). Mão de 60 

obra gerada no primeiro ano: 910 empregos. JANEIRO/2018: R$ 100.589.637,05 (cem milhões, 61 

quinhentos e oitenta e nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinco centavos). Mão de obra 62 

gerada no primeiro ano: 935 empregos. FEVEREIRO/2018: R$ 57.380.623,68 (cinquenta e sete 63 

milhões, trezentos e oitenta mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos). Mão de 64 

obra gerada no primeiro ano: 542 empregos. MARÇO/2018: R$ 115.191.195,24 (cento e quinze 65 

milhões, cento e noventa e um mil, cento e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos). Mão de 66 

obra gerada no primeiro ano: 783 empregos. 2. EXPEDIENTE: 1.1 Homologação da Ata da 3ª 67 

Sessão Plenária Ordinária de 29 de março de 2018: O presidente perguntou se todos leram a Ata 68 

previamente encaminhada por e-mail, se estava de acordo com o que foi discutido na plenária e na 69 

sequencia, não havendo nenhuma manifestação contrária, a Ata foi aprovada. 2.2 Informes da 70 

presidência: a) Criação do Núcleo Tecnológico- Com a palavra o economista Alan Rodrigues 71 

apresentou o projeto da indústria 4.0 e sua contextualização. Sugerido pelo conselheiro Osiris  72 

observar os pontos que devem ser obedecidos e o objetivo a ser alcançado. Diante do exposto foi 73 

sugerida a criação do Grupo de Trabalho da Indústria 4.0, onde o conselheiro Farid colocou-se a 74 

disposição. A plenária sugeriu apresentar um Seminário da Indústria 4.0 durante a Semana do 75 

Economista. b) O presidente informou à Plenária que o CORECON-AM protocolou ação no 76 

Ministério Público Federal e Estadual contra o Governo referente o decreto de fusão da Seplan-Cti e 77 

Sefaz. O assunto foi pauta de votação na Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas, onde o 78 

CORECON-AM se fez presente e foi retirado, pois o Governador solicitou a retirada e revogou o 79 

decreto. Agradeceu o apoio dos conselheiros envolvidos e o jurídico do regional que instruiu o 80 

processo com excelência. Foi solicitado pela plenária agendamento de visita ao Governador. c) O 81 

presidente informou que o jurídico do CORECON-AM com o apoio técnico de conselheiros 82 

confeccionou um documento para ser protocolado na SUDAM e COFECON, sobre o SIN, no 83 

sentido de que sejam promovidas adequações no Sistema de Incentivos Fiscais – SIN, de forma a 84 

garantir a participação do profissional de economia, no processo de habilitação ao pleito de 85 

obtenção de benefícios fiscais de redução/isenção do IRPJ de empresas junto à SUDAM. O 86 

Conselho Federal enviou ofício a SUDAM de apoio aos conselhos de abrangência da 87 

Superintendência, enfatizando o pedido do CORECON-AM. A SUDAM por sua vez respondeu que 88 

a recente implantação do SIN não alterou nenhuma das exigências integrantes do sistema de análise 89 

anteriormente vigente, a não ser o caráter eletrônico das informações, que passam a ser apreciadas 90 

de forma ”on line”, permitindo maior agilidade na apreciação dos pleitos. Não obstante os 91 

esclarecimentos ora prestados, acrescemos que na atual etapa de finalização do desenvolvimento do  92 

Sistema de Incentivos Fiscais – SIN, está sendo providenciada, logo na sua abertura, na aba 93 

destinada a agentes EXTERNOS, a inserção de nota orientativa da necessidade de que o 94 

encaminhamento do projeto seja efetivado através do representante da empresa legalmente 95 

constituído ou do economista responsável, com o devido registro no Conselho Regional de 96 

Economia. O CORECON-AM com o apoio do COFECON e CORECON-PA/AP agendarão visita a 97 

SUDAM para tratar de assuntos institucionais. d) O presidente informou que recebeu no Regional a 98 

visita institucional do Superintendente Regional do Banco da Amazônia e o gerente de 99 

relacionamentos da agência. Dentre os assuntos falados, foi questionado a burocracia e demora na 100 



 
 

 

avaliação dos projetos de financiamento. Participou da reunião a Conselheira Bianca Alencar e 101 

aproveitou para informar que foi protocolado ofício da Comissão de Fiscalização do CORECON-102 

AM solicitando todos os projetos aprovados no BASA no período de 2015 a 2017 e suas respectivas 103 

ARTs. Foi solicitada em plenária uma fiscalização nas pautas do CODAM, que regimentalmente 104 

deve ser dirigida pelo Governador e na sua ausência o Secretario. e) Visita ao TCE: com a palavra o 105 

presidente informou que foi feita a visita ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e deve ser 106 

elaborado um termo de Cooperação Técnica entre as entidades com o intuito de valorizar o 107 

profissional Economista, principalmente os do interior do Estado. f) Segundo Café Econômico: com 108 

a palavra o conselheiro Martinho Azevedo falou do sucesso do Café Econômico com os Secretários 109 

da Sepror. Foi bastante produtivo e agradeceu e parabenizou os envolvidos na realização do evento. 110 

Foi sugerido pela plenária para palestrante do 3º Café, a FAPEAM ou BASA, importantes fontes de 111 

financiamento para o Estado do Amazonas. g) Delegacias no Interior: com a palavra o conselheiro 112 

Martinho informou que o assunto esta em andamento e dará retorno à plenária quando obtiver mais 113 

informações. h) Com a palavra, o presidente Mourão Junior solicitou dos conselheiros que 114 

compartilhem as ações do CORECON-AM na mídia. i) Apoio Financeiro ao CORECON-RO que 115 

realizará o Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia em setembro do corrente ano. A 116 

plenária decidiu falar sobre o assunto na próxima plenária. j) O presidente informou a plenária o 117 

pedido de Afastamento do Conselheiro Nelson dos Santos Ale Junior por 6 meses. Diante do 118 

exposto a plenária indicou para subir ao cargo de Conselheiro Titular o Conselheiro Martinho 119 

Azevedo dos Santos. 2.3 Informes das Comissões de Trabalho: Comissão de Tomada de 120 

Contas: Com o pedido de afastamento do Conselheiro Nelson dos Santos Ale Junior, a Comissão 121 

passa a ser coordenada pelo Conselheiro Martinho Azevedo. Serão repassados os assuntos 122 

pendentes.Comissão de Licitação: Nada a declarar sobre a Comissão. Comissão de Fiscalização: 123 

A coordenadora Bianca Mourão informou que está com algumas demandas e dará prosseguimento 124 

nas ações. Informou dos ofícios que foram protocolados no BASA, SUDAM e SUFRAMA. 125 

Aguardando o retorno para dar prosseguimento as ações. Comissão de Valorização Profissional: 126 

O coordenador José Altamir informou que está verificando o Curso sobre Perícia para implantar no 127 

CORECON-AM. Comissão de Educação: As ações estão em andamento através dos conselheiros 128 

acadêmicos, que estão na organização da gincana de economia e fórum dos estudantes, sendo estes 129 

os eventos programados para o mês de maio/2018. Esta pendente o Projeto do Prêmio Amazonas de 130 

Economia, aguardando o retorno para seu envio ao COFECON. Comissão de Comunicação: O 131 

Coordenador Osiris Silva informou que a Comissão junto com a Assessoria de Comunicação do 132 

CORECON-AM estão finalizando o informativo e brevemente será publicado. Comissão de 133 

Controladoria e Transparência: As ações da Comissão estão sendo observadas conforme 134 

estabelece o regramento do COFECON. GT Núcleo de Perícia Econômica: Devido ausência do 135 

coordenador o Grupo de Trabalho não se pronunciou. GT Economia Solidária e 136 

Responsabilidade Social: O GT está trabalhando em algumas ações e brevemente serão 137 

divulgadas, como as oficinas. 2.4 Informes Conselho Federal: Conselheira Federal Denise 138 

Kassama informou que o COFECON deverá pagar um valor de aproximadamente meio milhão de 139 

causa trabalhista na justiça e os apoios financeiros aos Corecon’s deverão ficar escassos. Os 140 

projetos devem ser enviados com antecedência para aprovação e possível liberação do recurso. 141 

Dentre outras ações, a conselheira informou que a Gincana e o Prêmio Brasil de Economia já está 142 

em fase de realização. 2.5 Informes Corecon Acadêmico: Com a palavra a Conselheira Denise 143 

Kassama informou que os conselheiros acadêmicos organizaram para o mês de maio/2018 dois 144 

eventos: A Gincana de Economia- Etapa Regional e o II Fórum dos Estudantes de Economia.  3. 145 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS- CONSELHEIRO RELATOR: Martinho Luis 146 
Gonçalves de Azevedo. 3.1 HOMOLOGAÇÃO DE REGISTROS NOVOS: Foram deferidos os 147 

Processos n 007/2018 e 008/2018 e o voto do Relator foi seguido pela plenária. 3.2 148 

CANCELAMENTO, SUSPENSÃO, EXTINÇÃO E CONDIÇÕES ESPECIAIS DE REGISTROS: 149 

Foram deferidos os Processos n 008/2013- 488/1999- 065/2010- 270/2015- 230/2015- 096/2005- 150 



 
 

 

015/2011- 032/2011- 064/2013- 048/2012- 027/2013- 051/1985- 015/1978- 030/1973- 061/2013 e 151 

055/2013 e o voto do Relator foi seguido pela plenária. Foram incluídos na pauta para ciência dos 152 

conselheiros o Processo 009/1989 de Jorge Luis Ramos do Nascimento , 089/2011 Alessandra 153 

Lúcia de Lima Gomes e 091/2008 de Vanessa Matos Freire. O Processo 009/1989 o economista 154 

pediu sua transferência para o CORECON-PE e o Regional não nos informou. Devido ao não 155 

informe, o economista foi cobrado indevidamente. Na análise jurídica, os débitos devem ser 156 

cancelados e as custas de cartório o economista deve assumir. Assim foi feito. No processo 157 

089/2011 a economista Alessandra Lúcia de Lima Gomes foi transferida para o CORECON-PA em 158 

26/04/2018 e atendeu todos os requisitos do regramento de transferência. 091/2008 de Vanessa 159 

Matos Freire foi aceito o cancelamento da economista, mas seus débitos junto ao Conselho seguirá 160 

as normas de cobrança impostas pelo COFECON, conforme a legislação.  4. OUTROS 161 

ASSUNTOS,  Com a palavra o presidente da Sessão, Francisco de Assis Mourão Junior agradeceu 162 

a presença de todos. Conforme o calendário, a Quinta Sessão Plenária Ordinária será realizada no 163 

dia 26/05/2018, às 09:00h. E nada mais havendo a tratar, o presidente da Sessão Mourão Junior deu 164 

por encerrado os trabalhos da Quarta Sessão Plenária Ordinária, às 13 horas, dos quais eu Luiz 165 

Cesar Teixeira da Silveira, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim 166 

e pelo Presidente da Sessão. Manaus, 27 de abril de 2018. 167 
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