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ATA DA 6ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 1 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13ª 2 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 11 DE JUNHO 3 
DE 2016. 4 

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

de Azevedo, Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, Stony Bindá Figueiredo, Nilson Tavares 6 

Pimentel, Francisco de Assis Mourão Junior, Kamilla Ingrid Loureiro e Silva, Pedro de Faria e 7 

Cunha Monteiro, Marcello Daniel Laredo e Neuler André Soares de Almeida. Estavam presentes na 8 

reunião o contador do Regional Sr. Alber Furtado, a advogada do Regional Dra. Carla Mendes e a 9 

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

reunião, a Gerente Executiva Albertina de Fátima Souza de Santana. ABERTURA – Às nove horas 11 

do dia onze de junho de dois mil e dezesseis, em sua sede, na Rua Leonardo Malcher, nº. 768, 12 

Centro, realizou-se a 6ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia – 13ª Região 13 

– AM. Foi designado para presidir a sessão o presidente do Corecon-AM, o  Economista Nelson 14 

Azevedo dos Santos, que distribuiu a pauta da reunião, prosseguindo com os seguintes assuntos: 15 

1.EXPEDIENTE: 1.1 Homologação da Ata da 5ª Sessão Plenária Ordinária de 14 de maio de 16 

2016. O presidente perguntou se todos leram a Ata previamente encaminhada por e-mail, se estava 17 

de acordo com o que foi discutido na plenária e na sequencia, não havendo nenhuma manifestação 18 

contrária, a Ata foi aprovada. 1.2 Informes da presidência: O presidente da Sessão leu para os 19 

presentes os documentos recebidos: a)Despachos Executivos da Reunião com os presidentes dos 20 

Corecons e o presidente do COFECON. O presidente do Corecon-AM, Sr. Nelson Azevedo 21 

informou que durante o Enam, no dia 19/05 ocorreu os despachos com os presidentes dos Estados 22 

da Região Norte, sendo os seguintes assuntos tratados: - Informes sobre o PLS 658/2007: este 23 

projeto de lei tramita no senado e requer a garantia aos economistas ocupantes de cargo efetivo no 24 

serviço público federal, estadual e municipal a condição de carreira típica de Estado, pelas 25 

peculiaridades das suas atividades próprias do setor público, nos três níveis de Governo e nos três 26 

Poderes, à semelhança de legislações que já garantem esse tratamento às atividades de outras 27 

profissões liberais regulamentada. Ademais, cuida-se de inserir no rol das atividades facultadas à 28 

profissão de economista, sem prejuízo de seu exercício por outras profissões regulamentadas, a 29 

atividade de planejamento, elaboração, coordenação e execução das diretrizes e projetos de 30 

desenvolvimento da atividade econômica, incorporando e compatibilizando os planos nacionais, 31 

regionais e municipais de desenvolvimento, e esses à política de desenvolvimento e expansão 32 

urbana. É importante registrar que o PLS nº 658, de 2007, pretende atualizar a Lei n° 1.411, de 13 33 

de agosto de 1951, que dispõe sobre a profissão de Economista, tendo em vista que, com o passar 34 

dos anos, esse diploma normativo deixou de fornecer, de forma adequada, as balizas necessárias ao 35 

exercício das atividades desse profissional, que foram significativamente ampliadas. Assim, para 36 

proteger a sociedade, ela é regulamentada desde a década de cinquenta e possui os Conselhos 37 

Federal e Regionais de Economia, cuja missão precípua é zelar pelo adequado exercício profissional 38 

da categoria e pela preservação dos interesses sociais.  - Eleições Eletrônicas nos Conselhos 39 

Regionais de Economia. O presidente informou que referente este assunto, já tratado na plenária 40 

anterior, o Corecon-AM comunicou o Conselho Federal que irá aderir o sistema unificado e 41 

aguardará mais informações por parte do COFECON referente o custo de implantação do sistema.   42 

- Criação de Cadastro Nacional dos Peritos de Economia e Finanças(CNPEF): Conforme 43 

esclarecimentos por parte da Superintendente do Cofecon, Aline Tales Ferreira Sette cada regional 44 

deverá enviar para o Cofecon uma lista com os seus peritos econômicos e estes serão inseridos no 45 

site do Cofecon. O procedimento deverá ser repassado aos regionais assim que forem estabelecidos 46 

pelo Cofecon. - Campanha Nacional pela redução da desigualdade social no Brasil: A 47 
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Campanha Nacional pela Redução da Desigualdade Social no Brasil, e consta no programa de trabalho 48 
do Cofecon. O Conselho Federal solicita dos Corecon’s que enviem suas sugestões para elaboração da 49 

versão final da campanha. - Processo Seletivo Sistema Cofecon/Corecon’s: O presidente Sr. 50 

Nelson Azevedo comunicou que o Cofecon abrirá novo processo seletivo previsto para final do ano. 51 

O Conselho Federal solicitou dos regionais o interesse em aderir o certame, onde o Corecon-AM 52 

manifestou seu interesse em participar. - VI Gincana Nacional de Economia: O presidente 53 

comunicou que a Gincana Nacional será realizada durante o Since, este ano acontecerá em Natal-54 

RN, nos dias 01 e 02/09/2016. O Corecon-AM participará da competição com três duplas inscritas.  55 

- Prêmio Brasil de Economia: Sr. Nelson Azevedo informou à plenária que o Prêmio Brasil de 56 

Economia chega a 22ª edição e irá distribuir R$ 48 mil em prêmios as melhores monografias de 57 

graduação, dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos técnicos/científicos e livros de 58 

Economia. As inscrições seguem até o dia 15 de julho e devem ser feitas nos Conselhos Regionais 59 

de Economia ou no site do Cofecon. No item monografia, o Corecon-AM fez a inscrição do 60 

vencedor do Prêmio no Amazonas do ano passado. - SINCE: Com a palavra, o presidente Sr. 61 

Nelson Azevedo informou que o XXV Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia-Since, este 62 

ano será realizado na cidade de Natal-RN, no período de 31/08 a 03/09/2016 e terá como tema 63 

central “Desafios da Economia Brasileira”. Serão discutidas três temáticas muito importantes para 64 

os economistas, sistema e sociedade em geral.  - Prestação de Contas dos Regionais: O presidente 65 

informou a Plenária que o Corecon-AM está em dias com o  envio das peças contábeis, referente a 66 

Prestação de Contas do Exercício 2015 e encontra-se aprovada pelo Cofecon e entrará na próxima 67 

plenária do federal para homologação; - Cumprimento de prazos estabelecidos na legislação : O 68 

presidente informou a Plenária que o Corecon-AM está em dias com as datas de envio das peças 69 

contábeis, conforme prazos estabelecidos pelo Cofecon; b)Alteração da Resolução que escolhe o 70 

Economista e Destaque do Ano: Com a palavra a conselheira federal, Denise Kassama expôs a 71 

plenária suas sugestões de mudança na Resolução que escolhe o Economista e Destaque do Ano. A 72 

plenária decidiu manter as duas comendas e passar para o jurídico do Regional refazer o modelo e 73 

adequar conforme as sugestões para ser aprovada. c) Solicitação da Empresa Sanmira Tour 74 

Transporte- que presta serviço de transporte rodoviário coletivo de passageiros que através 75 

do Economista Claudio Antunes, solicitou o contato de cada economista responsável pela 76 

elaboração dos Projetos de Implantação das empresas informadas na Pauta, conforme 77 
documento em anexo. O presidente leu para os presentes o ofício de solicitação da Empresa 78 

Sanmira Tour Transporte, onde solicita o contato dos economistas responsáveis pela elaboração de 79 

projetos, sendo que a plenária se posicionou desfavorável e não autorizou atender a solicitação da 80 

Empresa. Sugeriu comunicar a Empresa que todos os contatos dos economistas e consultores 81 

encontram-se disponíveis no site do Conselho. d) Ofício Circular nº71/2016/COFECON- 82 

Planilha enviada pelo COFECON com o registro de adimplência e inadimplência dos 83 
Conselhos Regionais. O Cofecon informou aos Corecons uma planilha contendo a adimplência e 84 

inadimplência de PF e PJ. O Corecon-AM pela planilha tem alto índice de inadimplentes e que não 85 

condiz com a realidade do conselho. Muitas das empresas inadimplentes não existem mais e nem 86 

deram baixa no regional, constando no sistema como inadimplentes, elevando assim o índice de 87 

inadimplência. A Comissão de Fiscalização esta fazendo o trabalho junto às consultorias com 88 

ofícios para sanar esses problemas. e) Prestação de Contas X ENAM – Aprovação. O presidente 89 

da Comissão de Tomada de Contas (CTC), Econ. Stony Bindá apresentou o parecer e a prestação de 90 

contas do X ENAM. A plenária analisou e não havendo nenhuma manifestação contrária, a 91 

Prestação de Contas do X Encontro das Entidades de Economistas da Amazônia Legal – X ENAM 92 

foi aprovada. f) Ofício Circular nº73/2016/COFECON- Que trata de encaminhamento de 93 

propostas por parte dos Regionais para serem apreciadas pelos Grupos de Trabalho do Since. 94 
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São as temáticas: - Grupo 1: Formação, aperfeiçoamento profissional e mercado de trabalho 95 

do economista;-Grupo 2: Aperfeiçoamento do Sistema Cofecon/Corecons;-Grupo 3: 96 
Estrutura e conjuntura econômica, política e social do Brasil; O presidente informou que 97 

recebeu ofício do Cofecon solicitando  propostas para serem apreciadas pelos Grupos de Trabalho 98 

do Since. O Simpósio terá três temáticas e as sugestões devem esta alinhadas a elas. 2. ORDEM 99 

DO DIA: 2.1 Andamento do Processo de Atualização do Regimento Interno: O conselheiro 100 

Martinho Azevedo enviou antecipadamente a minuta com sugestão de alterações no Regimento 101 

Interno do Corecon-Am. Conforme a minuta sugere que a tramitação deve se ater, especificamente, 102 

aos itens a serem modificados. Devido sugestões da instituição bancária, a gerente Albertina 103 

Santana, enviou sugestão de modificação no RI, conforme a instituição bancária indicou. Outras 104 

alterações sugeridas vão ser inseridas e repassadas à plenária. 2.2 Processos Administrativos: 105 

Conselheiro Relator: MARCUS ANSELMO DA CUNHA EVANGELISTA: Registros de  106 
Pessoa Física: a) Rodolpho Saad Junior– Registro nº. 2.978 – Registro com diploma – 107 

UNIVALI; O conselheiro relator analisou o processo e seu voto foi pelo deferimento, pois todos os 108 

documentos estavam conforme o que descreve a padronização de dados de registro dos 109 

profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu voto foi 110 

seguido pela Plenária. b) Juliana Simões Cavalcante– Registro nº. 2.979 – Registro com diploma 111 

–UFAM; O conselheiro relator analisou o processo e seu voto foi pelo deferimento, pois todos os 112 

documentos estavam conforme o que descreve a padronização de dados de registro dos 113 

profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu voto foi 114 

seguido pela Plenária c) Taiana Hall Ferreira– Registro nº. 2.980 – Registro com diploma –115 

UFAM; O conselheiro relator analisou o processo e seu voto foi pelo deferimento, pois todos os 116 

documentos estavam conforme o que descreve a padronização de dados de registro dos 117 

profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu voto foi 118 

seguido pela Plenária. d) Edelvan Ramires Rojas– Registro nº. 2.981 – Registro com diploma –119 

UEA; O conselheiro relator analisou o processo e seu voto foi pelo deferimento, pois todos os 120 

documentos estavam conforme o que descreve a padronização de dados de registro dos 121 

profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu voto foi 122 

seguido pela Plenária. Registros de Pessoa Jurídica: a) M W de Azevedo Barreto-EPP O 123 

conselheiro relator analisou o processo e seu voto foi pelo deferimento, pois os documentos 124 

estavam conforme o que descreve a padronização de dados de registro dos profissionais e pessoas 125 

jurídicas inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu voto foi seguido pela Plenária. b) 126 

Audax Assessoria Empresarial S/S Ltda O conselheiro relator analisou o processo e seu voto foi 127 

pelo deferimento, pois os documentos estavam conforme o que descreve a padronização de dados 128 

de registro dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. Em 129 

seguida seu voto foi seguido pela Plenária. 3. FINANCEIRO: 3.1 Demonstrativo Financeiro 130 

Prestação de Contas MAIO/2016: Com a palavra o Conselho arrecadou, até o mês de MAIO de 131 

2016, o valor correspondente a R$ 440.675,19, que representa 69,07% da Previsão Orçamentária de 132 

2016, que é de R$ 638.000,00. A despesa realizada, até o mês de MAIO de 2016, atingiu o valor de 133 

R$ 266.897,45, que corresponde a 41,83% da Previsão Orçamentária de 2016.  COMPARATIVO 134 

DA RECEITA / DESPESA - EXERCÍCIOS 2015/2016: Receita Arrecada em MAIO/2015: R$ 135 

369.294,34. No mesmo período em 2016 foi de R$ 440.675,19, uma diferença de R$ 71.380,85 em 136 

reais e em percentual 19,33%. A despesa Realizada em MAIO/2015 foi de R$ 36.616,79, no mesmo 137 

período em 2016 foi de R$ 64.414,09, diferença em reais de (-27.797,30) e percentual de -75,91%.  138 

3.2 Total de Projetos Registrados no mês de MAIO/2016: O presidente da Sessão Plenária 139 

Nelson Azevedo informou que no mês de maio/2016 foram registrados 23 projetos, sendo 08 140 

projetos de Pessoa Física e 15 Projetos de Pessoa Jurídica, perfazendo o valor de R$ 4.600,00( 141 
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quatro mil e seiscentos reais). 4. OUTROS ASSUNTOS: 4.1 Informes das Comissões: - 142 

COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS: Com a palavra o presidente da Comissão, Stony 143 

Bindá Figueiredo informou que conforme calendário das visitas mensais, ele veio e estará vindo ao 144 

Conselho para analisar as contas. - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO- As ações da comissão de 145 

fiscalização estão sendo realizadas conforme o cronograma estabelecido. Foram enviados os ofícios 146 

as consultorias, algumas já se manifestaram e as outras ações estão em andamento e serão trazidas 147 

para o conhecimento da plenária.  COMISSÃO DE LICITAÇÃO Foi informado que o certame 148 

esta em andamento e a plenária será informada após a conclusão. - COMISSÃO DE 149 

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL- A Comissão de Valorização Profissional dará andamento 150 

nos projetos e fará um cronograma dos cursos e ações para a Semana do Economista. Outro projeto 151 

é aproximar as faculdades do Conselho, onde será agendada a reunião com os coordenadores dos 152 

cursos no sábado para tratar dos assuntos referentes a semana de economia.  Com a palavra o 153 

presidente da Sessão, Sr. Nelson Azevedo dos Santos agradeceu a presença de todos. Conforme o 154 

calendário, a sexta sessão plenária ordinária será realizada no dia 09/07/2016, às 09:00h. E nada 155 

mais havendo a tratar, Sr. Nelson Azevedo dos Santos deu por encerrado os trabalhos da Sexta 156 

Sessão Plenária Ordinária, às 12 horas, dos quais eu Albertina de Fátima Souza de Santana, lavrei a 157 

presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente da Sessão. 158 

Manaus, 11 de junho de 2016.  159 

 160 

 161 

 162 
 163 
 164 

 165 

 166 
Econ. Nelson Azevedo dos Santos 167 

Presidente 168 

                                                                 CORECON-AM 266 169 

 170 

 171 

 172 

 173 

Econ. Albertina de Fátima Souza de Santana 174 

CORECON-AM nº. 2.499 175 

Gerente Executiva  176 

 177 


