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ATA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 1 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13º 2 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 3 
2016. 4 

MEMBROS PARTICIPANTES – Conselheiros: Nelson Azevedo dos Santos, José Guilherme Fonseca 5 

de Azevedo, Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, Stony Bindá Figueiredo, Kamilla Ingrid 6 

Loureiro e Silva. Estavam presentes na reunião o contador do Regional Sr. Alber Furtado e a 7 

advogada do Regional Dra. Carla Mendes e a Conselheira Federal Denise Kassama Franco do 8 

Amaral. Os conselheiros Francisco de Assis Mourão Junior e Nilson Tavares Pimentel justificaram 9 

a ausência. Foi designada para secretariar a presente reunião, a Gerente Executiva Albertina de 10 

Fátima Souza de Santana. ABERTURA – Às nove horas e vinte minutos do dia quatorze de maio 11 

de dois mil e dezesseis, em sua sede, na Rua Leonardo Malcher, nº. 768, Centro, realizou-se a 4ª 12 

Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia – 13ª Região – AM. Foi designado 13 

para presidir a sessão o presidente do Corecon-AM, o  Economista Nelson Azevedo dos Santos, que 14 

distribuiu a pauta da reunião, prosseguindo com os seguintes assuntos: 1.EXPEDIENTE: 1.1 15 

Homologação da Ata da 4ª Sessão Plenária Ordinária de 16 de abril de 2016. O presidente 16 

perguntou se todos leram a Ata previamente encaminhada por e-mail, se estava de acordo com o 17 

que foi discutido na plenária e na sequencia, não havendo nenhuma manifestação contrária, a Ata 18 

foi aprovada. 1.2 Informes da presidência: O presidente da Sessão leu para os presentes os 19 

documentos recebidos: a)E-mail do Conselheiro Martinho Azevedo: Foi comunicado através de 20 

e-mail pelo conselheiro sua ausência na Plenária por motivos particulares. Informou que os 21 

trabalhos de revisão do Regimento Interno do Corecon-AM está em fase de conclusão e deverá ser 22 

concluído dentro do prazo necessário para homologação do COFECON; Parabenizou o 23 

Departamento de Fiscalização pelo belo trabalho na Comissão de Fiscalização; Sugeriu reunião para 24 

finalizar  os assuntos do ENAM , na terça ou quarta-feira, e por fim, desejou sucesso na reunião. 25 

Referente a data estabelecida para a reunião sobre o ENAM ficou decidido que será realizada na 26 

terça-feira, às 15:00h, na FIEAM. Todos os membros da Comissão Organizadora do ENAM foram 27 

convidados. b)Portaria nº 29, de 06 de maio e 2016, recebida do COFECON- O presidente do 28 

Corecon-AM Informou que esta portaria cria e designa a composição do Grupo de Trabalho 29 

Responsabilidade Social do Cofecon. Aproveitou para parabenizar a Conselheira Denise Kassama, 30 

nomeada como Coordenadora do Grupo de Trabalho. A competência do grupo é estudar a 31 

implantação de programas de responsabilidade social e economia solidária no sistema 32 

COFECON/CORECON’s, de modo que suas ações impactem na sociedade de forma positiva. O 33 

presidente da Sessão passou a palavra a Coordenadora do Grupo de Trabalho, Cons. Federal, 34 

Denise Kassama que explicou a importância do Grupo, que tem como membros a Ex presidente do 35 

CORECON-PI, Teresinha de Jesus Ferreira da Silva, a economista Marcela Vieira Gonçalves e 36 

Henri Wolf Bejzman. O prazo estabelecido pelo Cofecon para os regionais enviarem ao COFECON 37 

suas ações sociais realizadas é até dia 24/05/2016.  c)V Programa Nacional de Recuperação de 38 

Créditos no Sistema COFECON/CORECON’’s: O presidente passou a palavra para a advogada 39 

do Corecon/AM Dra. Carla Ferreira Mendes. Informou que o COFECON através da Resolução nº 40 

1.952, de 26 de abril de 2016 resolve criar o V Programa de Recuperação de Créditos no Sistema 41 

Cofecon/Corecons. A adesão ao V PRC fica a critério dos Regionais, mediante a adição de 42 

Resolução própria. Explicou ainda que esse Programa tem impacto positivo na elevação de receita 43 

do Corecon-AM e nos últimos anos teve bastante eficácia. Diante do exposto, o presidente 44 

perguntou da plenária se havia o interesse do Corecon-AM em participar do V PRC e a plenária 45 

decidiu pela participação, que segundo a Resolução, tem vigência a partir do dia 02/05/2016 e vai 46 

até 02/11/2016. d)Informa sobre novo procedimento eleitoral: O presidente Sr. Nelson Azevedo 47 



 
 

 

 2 

informou que o Cofecon enviou o Ofício Circular nº056/2016/COFECON, que trata do 48 

procedimento eleitoral, onde foram aprovadas as seguintes deliberações: a) Aprovar Resolução 49 

instituindo o voto eletrônico compulsório(inclusive a opção de votar em computador em sedes dos 50 

Corecons). Consequentemente, fica vedada a votação mediante cédula em papel; b) A referida 51 

Resolução os procedimentos e critérios mínimos a serem seguidos; c) O Cofecon ofertará o 52 

processo eleitoral eletrônico compartilhado, cujo custo será rateado entre os Conselhos Regionais 53 

aderentes (proporcional ao número de ECVs no Sistema Cofecon/Corecons). Qualquer Corecon, 54 

contudo, poderá desenvolver e implementar processo eletrônico próprio, desde que seguindo os 55 

procedimentos e critérios mínimos de segurança definidos em Resolução.d) Todos os processos 56 

eleitorais eletrônicos serão obrigatoriamente auditoria contratada pelo Cofecon. Os processos não 57 

aprovados pela auditoria, caso não tenham cumprido os critérios mínimos de segurança definidos na 58 

Resolução, serão automaticamente direcionados para o processo eleitoral eletrônico unificado, com 59 

a implantação da base eleitoral efetuada pelo respectivo Conselho Regional. Diante do exposto, 60 

cada Conselho deverá informar até o dia 25/05/2016 se manifesta a adesão ao sistema unificado do 61 

Conselho Federal ou informar o desenvolvimento de sistema próprio, salientando que os Regionais 62 

que optarem por elaborar sistema próprio, este deverá obedecer aos requisitos a serem especificados 63 

pelo Cofecon em resolução. Os regionais que optarem por aderir ao sistema unificado do federal, 64 

participarão do custeio do sistema na medida da proporcionalidade do número de ECVs do regional, 65 

o valor do projeto é na ordem de R$210.000,00 (Duzentos e dez mil reais).  O presidente Nelson 66 

Azevedo perguntou qual a posição da plenária em relação ao assunto, pois não será mais permitido 67 

voto através de cédula de papel. A plenária decidiu aderir o sistema unificado do Conselho Federal 68 

e aguardará mais informações por parte do COFECON referente o custo de implantação do sistema. 69 

e)Participação nas cotas de patrocínio Since e Gincana/2016: O presidente Sr. Nelson Azevedo 70 

comunicou o recebimento do Ofício Circular nº063/2016/COFECON, cujo o assunto é a solicitação 71 

de apoio, caso aprovado pelo Regional, para o custeio do Since e Gincana/2016, que será realizado 72 

no dia 31/08 a 03/09/2016 na cidade de Natal/RN. O valor das cotas variam de R$ 2 mil a R$ 50 mil 73 

reais. Em decorrência dos gastos do Regional com o X Encontro das Entidades de Economistas da 74 

Amazônia Legal-ENAM, que acontecerá no período de 19 a 21/05/2016 e de contenção de gastos a 75 

Plenária decidiu não participar das Cotas de Patrocínio. Tão logo melhore a arrecadação do 76 

regional, os apoios para os eventos do sistema constarão na agenda do regional. f)Patrocínio 77 

Alunos Universidade do Estado do Amazonas- Projeto Observatório do PIM. A coordenação 78 

do Curso de Ciências Econômicas, Profª Fabiana Lucena em reunião com presidente do Corecon-79 

AM, Sr. Nelson Azevedo, informou que a Universidade do Estado do Amazonas, recebeu a 80 

confirmação de aceite de trabalho acadêmico em formato de resumo expandido, na Conferência 81 

Internacional de Engenharia Industrial e Gestão de Operações-ICIEOM, que acontecerá na Espanha 82 

em julho deste ano. Deste modo, de encontro à proposta de internacionalização e incentivo à 83 

pesquisa, bem como em busca do fortalecimento e consolidação das pesquisas em economia, a 84 

Coordenadora do Curso de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Amazonas, 85 

Professora Fabiana Lucena solicitou do Corecon-AM o apoio com passagens e ou/ diárias para a 86 

participação de pelo menos dois membros da equipe no evento da Espanha. Em resposta, o 87 

presidente do regional informou que o Corecon-AM esta sediando este ano o X ENAM  e 88 

comprometeu o orçamento, tendo que realizar alguns gastos. Esse assunto levará para a plenária 89 

decidir de que forma o Conselho poderá apoiar a ida dos membros do Projeto Observatório do PIM 90 

para a Espanha. Diante do exposto, a Plenária decidiu apoiar com o valor de R$1.000,00. (Hum mil 91 

reais). g) Ofício do Ministério Público: Sr. Nelson Azevedo informou à plenária que recebeu o 92 

Ofício nº 186.2016.79.1.1.1089760.2014.52484 , e neste o Ministério Público Estadual solicita do 93 

Regional uma colaboração técnica no sentido de empreender esforços para a elaboração de estudo 94 
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técnico voltado a apurar a economicidade, a curto, médio e longo prazo, na terceirização da frota de 95 

veículos oficiais por meio de locação anual em detrimento da aquisição de uma nova frota de 96 

veículos. Com a palavra, o presidente, Sr. Nelson Azevedo perguntou da Plenária como proceder 97 

nesse caso, já que não é claro no ofício se o profissional economista será remunerado pelo serviço a 98 

ser prestado. A plenária decidiu informar o MPE que no site do regional tem uma lista com os 99 

nomes e contatos dos Peritos Econômicos Financeiros aptos a desenvolver os trabalhos de perícia 100 

econômica. h) Informe do COFECON do reajuste no valor das diárias: Com a palavra, o 101 

presidente Sr. Nelson Azevedo informou que o Cofecon através do Ofício Circular 102 

nº65/2016/COFECON  que a diária paga aos seus membros, funcionários e agentes em viagens no 103 

território nacional, foi corrigido no percentual de 9,8307%, correspondente à variação do INPC no 104 

período de maio de 2015 a abril de 2016, fixando assim o montante de R$750,00 (Setecentos e 105 

cinquenta reais). i) Manifestação de interesse – Concurso Público Nacional:  O presidente 106 

informou a Plenária que o Cofecon solicitou a manifestação dos regionais quanto ao interesse na 107 

citada seleção pública nacional. O CORECON-AM manifestou-se favorável pela participação na 108 

seleção pública e abrir vagas para os cargos de fiscal da profissão, profissional de assistência ao 109 

economista- serviços gerais e profissional de assistência ao economista-assistente administrativo. O 110 

concurso não tem data de realização. j) Aprovação da Proposta Orçamentária de 2016: O 111 

presidente, Sr. Nelson Azevedo informou que o Cofecon aprovou o Processo nº 17391- que trata da 112 

Proposta Orçamentária de 2016 do CORECON-AM. A homologação ocorreu na 670ª Sessão 113 

Plenária Ordinária Ampliada do Conselho Federal de Economia, realizada nos dias 8 e 9 de abril de 114 

2016, em Brasília-DF. 2. ORDEM DO DIA: 2.1 Andamento do Processo de Atualização do 115 

Regimento Interno: Pediu a palavra o conselheiro Marcus Evangelista e explicou que  a Comissão 116 

formada também pelos conselheiros Nilson Pimentel e Martinho Azevedo irão se reunir para fazer 117 

os ajustes e assim trazerem para a aprovação da plenária em tempo hábil para as mudanças que 118 

possam ocorrer por conta da adaptação do novo processo eleitoral. 2.2 Aprovação do Balancete do 119 

1º Trimestre: O presidente perguntou se todos receberam as peças contábeis referente o 1º 120 

Trimestre de 2016  e todos disseram que sim. O presidente da Comissão de Tomadas de Contas, o 121 

conselheiro Stony Bindá falou que foi analisada e considerada correta a elaboração da Prestação de 122 

Contas do 1º Trimestre do exercício de 2016 (período: janeiro a março/2016), cujo valor das 123 

Receitas Correntes Realizadas totalizaram o montante de R$ 303.056,00 (trezentos e três mil, 124 

cinquenta e seis reais), e das Despesa Correntes Realizadas o montante de R$ 150.315,79 (cento e 125 

cinquenta mil, trezentos e quinze reais, setenta e nove centavos), equivalentes a 47,50% e 24,13% 126 

do valor orçado para 2016, respectivamente, que resultou em um superávit orçamentário de R$ 127 

152.740,21 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta reais, vinte e um centavos) no 128 

período, conforme demonstrado no Balanço Orçamentário apresentado para análise. Diante disso, o 129 

presidente Nelson Azevedo perguntou dos presentes se havia alguma objeção para a aprovação do 130 

Balancete do 1º Trimestre e todos responderam que não, sendo assim, o Balancete do 1º Trimestre 131 

foi aprovado. 2.3 Processos Administrativos: Conselheiro Relator: MARCUS ANSELMO DA 132 

CUNHA EVANGELISTA: 2.3.1 Registros de  Pessoa Física: a) Nirlaneide Torres de Freitas– 133 

Registro nº. 2.978 – Registro com diploma – CIESA; O conselheiro relator analisou o processo e 134 

seu voto foi pelo deferimento, pois todos os documentos estavam conforme o que descreve a 135 

padronização de dados de registro dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Sistema 136 

Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu voto foi seguido pela Plenária. 2.3.2 Cancelamento de 137 

Registro de Pessoa Física: a) Maria Bernadete Dinelli Koide: Economista formalizou seu pedido 138 

de cancelamento com a justificativa de não exercer a profissão de Economista e exerce outra 139 

atividade de tabeliã. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou 140 

que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da 141 
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Consolidação, pois comprova que a profissional não exerce atividade de Economista de forma que o 142 

Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela 143 

Plenária; b) Paulo Roberto Pessoa Vasconcelos: Economista formalizou seu pedido de 144 

cancelamento com a justificativa de não exercer a profissão de Economista e exerce outra atividade 145 

de Assistente Judiciário. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator 146 

constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 147 

6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que o profissional não exerce atividade de Economista de 148 

forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido 149 

acompanhado pela Plenária; c) Anderson Lucas da Silva Souza: Economista formalizou seu 150 

pedido de cancelamento com a justificativa de não exercer a profissão de Economista e exerce outra 151 

atividade de empresário. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator 152 

constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 153 

6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que o profissional não exerce atividade de Economista de 154 

forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido 155 

acompanhado pela Plenária; d) Francisco Wanderley Ramos da Silva: Economista formalizou 156 

seu pedido de cancelamento com a justificativa de não exercer a profissão de Economista e exerce 157 

outra atividade de Bancário. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator 158 

constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 159 

6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que o profissional não exerce atividade de Economista de 160 

forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido 161 

acompanhado pela Plenária; e) Keliane Martins de Albuquerque: Economista formalizou seu 162 

pedido de cancelamento com a justificativa de não exercer a profissão de Economista e esta 163 

desempregada. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o 164 

pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da 165 

Consolidação, pois comprova que a profissional não exerce atividade de Economista de forma que o 166 

Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela 167 

Plenária; f) Dilza de Aguiar Galvão: Economista formalizou seu pedido de cancelamento com a 168 

justificativa de não exercer a profissão de Economista e esta aposentada. Após análise da 169 

documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao 170 

que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que a 171 

profissional não exerce atividade de Economista de forma que o Conselheiro relator votou pelo 172 

deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; g) Katiana Victor Leite: 173 

Economista formalizou seu pedido de cancelamento com a justificativa de não exercer a profissão 174 

de Economista e atualmente exerce a profissão de auxiliar de serviços gerais. Após análise da 175 

documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao 176 

que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que a 177 

profissional não exerce atividade de Economista de forma que o Conselheiro relator votou pelo 178 

deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; 2.3.3 Suspensão de 179 

Registro de Pessoa Física. Conselheiro Relator: Francisco de Assis Mourão Júnior: Devido a 180 

ausência do conselheiro relator, os processos foram vistos pelo conselheiro Marcus Evangelista. a) 181 

Fabricia da Costa Brandão: A Economista formalizou seu pedido de suspensão de registro, 182 

alegando desemprego temporário. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro 183 

Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.2, inciso I, do 184 

Capítulo 6.1.1.1.1 da Consolidação, de forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do 185 

pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; b) Gustavo Braga de Souza: A 186 

Economista formalizou seu pedido de suspensão de registro, alegando desemprego temporário. 187 

Após análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do 188 
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Requerente atende ao que prevê o subitem 8.2, inciso I, do Capítulo 6.1.1.1.1 da Consolidação, de 189 

forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido 190 

acompanhado pela Plenária; 2.3.4 Transferência de Registro de Pessoa Física. Conselheiro 191 

Relator: Francisco de Assis Mourão Júnior. Devido à ausência do conselheiro relator, os 192 

processos foram vistos pelo conselheiro Marcus Evangelista. a) João Paulo de Souza Campos, o 193 

relator deferiu a transferência do profissional para o Corecon-MG e seu voto foi seguido pela 194 

plenária. 3. FINANCEIRO: 3.1 Demonstrativo Financeiro Prestação de Contas MARÇO/2016: 195 

Com a palavra o Conselho arrecadou, até o mês de MARÇO de 2016, o valor correspondente a R$ 196 

303.056,00, que representa 47,50% da Previsão Orçamentária de 2016, que é de R$ 638.000,00. A 197 

despesa realizada, até o mês de MARÇO de 2016, atingiu o valor de R$ 150.161,65, que 198 

corresponde a 23,54% da Previsão Orçamentária de 2016.  COMPARATIVO DA RECEITA / 199 

DESPESA - EXERCÍCIOS 2015/2016: Receita Arrecada em MARÇO/2015: R$ 73.723,64. No 200 

mesmo período em 2016 foi de R$ 102.337,46, uma diferença de R$ 28.613,82 em reais e em 201 

percentual 38,81%. A despesa Realizada em MARÇO/2015 foi de R$ 48.010,68, no mesmo período 202 

em 2016 foi de R$ 45.307,27, diferença em reais de 2.703,41 e percentual de 5,63%. 3.2 203 

Demonstrativo Financeiro Prestação de Contas ABRIL/2016: Com a palavra o Conselho 204 

arrecadou, até o mês de ABRIL de 2016, o valor correspondente a R$ 401.116,24, que representa 205 

62,87% da Previsão Orçamentária de 2016, que é de R$ 638.000,00. A despesa realizada, até o mês 206 

de ABRIL de 2016, atingiu o valor de R$ 202.483,36, que corresponde a 31,74% da Previsão 207 

Orçamentária de 2016.  COMPARATIVO DA RECEITA / DESPESA - EXERCÍCIOS 2015/2016: 208 

Receita Arrecada em ABRIL/2015: R$ 79.901,25. No mesmo período em 2016 foi de R$ 209 

98.060,24, uma diferença de R$ 18.158,99 em reais e em percentual 22,73%. A despesa Realizada 210 

em ABRIL/2015 foi de R$ 50.327,55, no mesmo período em 2016 foi de R$ 52.167,57, diferença 211 

em reais de (R$ 1.840,02) e percentual de -3,66%. 3.3 Total de Projetos Registrados no mês de 212 

ABRIL/2016: O presidente da Sessão Plenária Nelson Azevedo informou que no mês de abril/2016 213 

foram registrados 27 projetos, sendo 08 projetos de Pessoa Física e 19 Projetos de Pessoa Jurídica, 214 

perfazendo o valor de R$ 5.400,00( Cinco mil e quatrocentos reais). 4. OUTROS ASSUNTOS: 4.1 215 

Informes das Comissões: - COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS: Com a palavra o 216 

presidente da Comissão, Stony Bindá Figueiredo informou que conforme calendário das visitas 217 

mensais, ele veio e estará vindo ao Conselho para analisar as contas. - COMISSÃO DE 218 

FISCALIZAÇÃO- As ações da comissão de fiscalização estão sendo realizadas conforme o 219 

cronograma estabelecido, mas devido à ausência justificada dos membros será explicada na 220 

próxima plenária. COMISSÃO DE LICITAÇÃO Devido a ausência justificada do presidente da 221 

comissão, as ações da Comissão serão explicadas na próxima plenária - COMISSÃO DE 222 

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL- O presidente da Sessão e do Corecon-AM, Sr. Nelson 223 

Azevedo iniciou falando de sua participação logo cedo na abertura da Gincana de Economia Etapa 224 

Amazonas, parabenizou a coordenação e desejou sucesso aos participantes.  Informou que o X 225 

ENAM será realizado no período de 19 a 21/05/2016 e todas as ações para a realização estão 226 

finalizadas, aguardando apenas alguns ajustes, mas dentro do esperado. Agradeceu e parabenizou o 227 

empenho de todos que dedicaram um pouco de seu tempo para organizar um evento, com o pouco 228 

disponível e graças ao apoio dos parceiros, foi possível a realização.  Para finalizar, agendou a 229 

reunião da Comissão Organizadora na terça-feira (17/05/2016) às 15:00h, na FIEAM para fechar 230 

todos os detalhes relacionados ao ENAM. Com a palavra o presidente da Sessão, Sr. Nelson 231 

Azevedo dos Santos agradeceu a presença de todos. Conforme o calendário, a sexta sessão plenária 232 

ordinária será realizada no dia 11/06/2016, às 09:00h. E nada mais havendo a tratar, Sr. Nelson 233 

Azevedo dos Santos deu por encerrado os trabalhos da Quinta Sessão Plenária Ordinária, às 12 234 
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horas, dos quais eu Albertina de Fátima Souza de Santana, lavrei a presente Ata que, lida e achada 235 

conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente da Sessão. Manaus, 14 de maio de 2016.  236 
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