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ATA DA 6ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 3 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13º 4 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 10 DE JUNHO 5 
DE 2017. 6 

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

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

Estavam presentes na reunião o fiscal do Regional Sr. Luiz Cesar Teixeira da Silveira e a 9 

Conselheira Federal Denise Kassama Franco do Amaral. Em anexo as justificativas dos conselheiros 10 

que por motivos particulares não puderam comparecer à Sessão Plenária. Foi designada para 11 

secretariar a presente reunião, a Gerente Executiva Albertina de Fátima Souza de Santana. 12 

ABERTURA – Às nove horas e dez minutos do dia dez de junho de dois mil e dezessete, em sua 13 

sede, na Rua Leonardo Malcher, nº. 768, Centro, realizou-se a 6ª Sessão Plenária Ordinária do 14 

Conselho Regional de Economia – 13ª Região – AM. Foi designado para presidir a sessão o 15 

presidente do Corecon-AM, o  Economista Nelson Azevedo dos Santos, que distribuiu a pauta da 16 

reunião, prosseguindo com os seguintes assuntos: 1.EXPEDIENTE: 1.1  Homologação da Ata da 17 

5ª Sessão Plenária Ordinária de 13 de maio de 2017 O presidente perguntou se todos leram a Ata 18 

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

sequencia, o conselheiros Martinho Azevedo  e Nilson Pimentel solicitaram respectivamente fazer 20 

constar na Ata: - A aprovação do balancete conforme Parecer e número da Comissão de Tomada de 21 

Contas; - Avançar a questão da Resolução e dar sistemática ao Registro de Projetos, para que o 22 

conselho possa fazer críticas dos fatos econômicos que acontecem no Estado, que hoje encontra-se 23 

no estado atual devido a falta de planejamento. – Salientaram que sem transparência não há 24 

credibilidade, ainda mais na conjuntura atual; - Providenciar solenidade para entrega das carteiras 25 

aos novos economistas; - Atender o que consta no Regimento Interno, quanto ao Assunto Perda de 26 

Mandato e Susbstituições; Diante do exposto, com a palavra o presidente da Sessão, Sr. Nelson 27 

Azevedo dos Santos solicitou constar em Ata todos os assuntos deliberados, em seguida a Ata foi 28 

aprovada. 1.2 Informes da presidência: a) Seplan: Presidente da Sessão, Econ. Nelson Azevedo 29 

dos Santos perguntou a Comissão de Fiscalização como andava o Processo de Fiscalização junto à 30 

Secretaria de Planejamento do Estado e o fiscal do Corecon-AM, Econ. Luiz Cesar informou que os 31 

ofícios foram encaminhados e estão aguardando a resposta. b) Suframa- Referente ao assunto, o 32 

presidente informou que ocorreu a mudança do Superintende da Suframa e viabilizará visita do 33 

Secretario de Planejamento e Superintendente da Suframa para estes apresentarem a linha de ação de 34 

suas gestões. Sugeriu também criar uma agenda de visitas às instituições. c) I Fórum de Estudantes 35 

de Economia do Amazonas: com a palavra, o presidente informou que com o apoio logístico da 36 

FIEAM- Federação das Indústrias do Estado do Amazonas e apoio financeiro do Corecon-AM foi 37 

possível realizar o Fórum dos Estudantes de Economia, que ficou sob a coordenação do Corecon 38 

Acadêmico, nos dias 01 e 02/06. Foram arrecadadas 150 doações de leite de 400g e doadas para o 39 

Lar Batista Janell Doyle, lar de crianças que se encontram em situação de risco social no Bairro 40 

Mauazinho. A doação foi feita pelos alunos do Corecon Acadêmico sob a coordenação da 41 

Conselheira Federal Denise Kassama. O presidente também solicitou da plenária que participem 42 

mais das ações do conselho. d) Envio de Ofício da Presidência a SEMSA-Secretaria Municipal de 43 

Saúde solicitando previsão no seu quadro funcional de vagas para estágio de economia. Esta ideia 44 

surgiu durante o Fórum de Estudantes, onde o Secretario de Saúde, o economista Marcelo Magaldi 45 

participou como um dos membros da mesa redonda sobre as Profissões. Aproveitando o assunto, foi 46 

sugerido pelos membros da Plenária que todos os economistas que estejam à frente de Secretarias ou 47 

Órgãos recebam o voto de sucesso e que seja enviado o ofício de parabenização. e) O presidente 48 

informou que recebeu e foi repassado aos conselheiros o Ofício Circular nº88/2017/COFECON e 49 

este encaminha a Resolução nº 1972- que acrescenta e altera dispositivos ao Normativo de 50 



 
 

 

Procedimentos para Registro de Profissionais. O presente ofício foi lido aos presentes e 51 

encaminhados aos conselheiros via e-mail, em anexo a Resolução nº 1972/2017, assim como a 52 

publicação no D.O.U. f) Presidente informou ter recebido o Ofício Circular nº 89/2017/COFECON, 53 

onde solicita nome de economista para participar do Grupo de Perícia do COFECON. A plenária 54 

dentre a sugestão de alguns nomes, indicou o Economista Stony Bindá Figueiredo para compor o 55 

Grupo de Perícia do Cofecon. g) O presidente informou a Plenária que recebeu do economista Jose 56 

Laredo, presidente da ASCON um oficio, que alerta as Entidades de Classe para que iniciem um 57 

movimento necessário à devida prorrogação desses benefícios fiscais, dada a necessária 58 

compatibilidade com o prazo de vigência da ZFM, já definido na Constituição Federal até o ano de 59 

2073. Refere-se  a Lei 12.715 de 17/09/2012, art. 69. Em relação a este assunto, o presidente 60 

informou já haver a preocupação e solicitou enviar um oficio circular de recebimento. 1.3 Eleição 61 

2017/ Comissão Eleitoral: O presidente informou que recebeu do COFECON a Resolução nº 1.974, 62 

de 22 de maio de 2017, que aprova o calendário para a realização do processo eleitoral, por meio de 63 

sistema eletrônico no exercício de 2017, e dá outras providências. Ficou definida a Comissão 64 

Eleitoral: Martinho Luis Gonçalves Azevedo, Nilson Tavares Pimentel e Francisco de Assis Mourão 65 

Júnior como membros efetivos; e a economista Denise Kassama Franco do Amaral como membro 66 

suplente. Os Trabalhos Eleitorais serão presididos pelo Economista Martinho Luis Gonçalves 67 

Azevedo. O prazo para o envio da Comissão Eleitoral será até o dia 31/07/2017. Diante do exposto, 68 

foi agendada uma Sessão Extraordinária para o dia 23/06/2017, as 18:00h na sede da FIEAM, para 69 

tratar especificamente do assunto sobre o Processo Eleitoral 2017. Convocar todos os conselheiros 70 

para a Sessão Extraordinária. Pediu a palavra o conselheiro Martinho Azevedo e este falou sobre um 71 

assunto de extrema importância para a categoria, onde o Banco da Amazônia em sua mudança de 72 

estrutura acabaram com o cargo de analista na área de projeto de investimento. Assunto similar à 73 

profissão de engenharia aconteceu, eles reagiram e ganharam. Paralelamente abriu o espaço para os 74 

economistas também lutarem por seus profissionais. O presidente então solicitou a ação, e o 75 

conselheiro Martinho Azevedo explicou que aguardará o retorno dos economistas do Banco para dar 76 

continuidade ao processo e que os assuntos demandados pelos colegas economistas, em suas causas, 77 

devam ser apoiados pelo Corecon e Cofecon. Pediu a palavra o presidente da Sessão, Sr. Nelson 78 

Azevedo e este informou que conforme o Regimento Interno do CORECON-AM, perdeu o cargo de 79 

conselheiro titular, o Economista Afonso Lobo Moraes. Conforme o Regimento a Plenária deverá 80 

escolher seu substituto. Diante do exposto, a Plenária escolheu para assumir o cargo de conselheiro 81 

titular, o economista e conselheiro Nelson dos Santos Ale Junior. Foi solicitado o envio de ofício aos 82 

conselheiros comunicando a decisão da Plenária, conforme dita o Regimento Interno da Autarquia. 83 

Pediu a palavra a conselheira Elizangela Leão Santana para explicar que devido ainda não ter 84 

viajado para o interior, motivo pelo qual solicitou na plenária anterior o afastamento do cargo de 85 

conselheira da instituição, veio a esta plenária participar e dar sua contribuição no que for possível. 86 

Trouxe consigo uma carta com seu pedido de afastamento até dezembro do corrente ano, data 87 

provável de seu retorno a capital. Para tanto, indicou a economista Maria do Socorro Correa para 88 

substitui-la nas atividades de conselheira titular no período que ficar afastada do cargo. A plenária 89 

acatou a decisão e indicação da conselheira Elizangela Leão Santana. 2. FINANCEIRO: 2.1 90 

Demonstrativo Financeiro Prestação de Contas MAIO/2017: O referido assunto será tratado na 91 

próxima plenária devido a não conclusão dos quadros para apresentação. A não conclusão se deu 92 

pelo fato de o contador ter tido poucos dias para a compilação dos dados bancários. Tal fato se dá 93 

quando a plenária tem data próxima ao final do mês anterior. Como sugestão, mudar a data quando 94 

ocorrer o fato. 2.3 Total de Projetos Registrados no mês de MAIO/2017: Total de Projetos 13: 05 95 

Projetos Pessoa Física e 08 Projetos Pessoas Jurídicas: perfazendo o valor de R$ 2.860,00 (Dois mil 96 

e oitocentos e sessenta reais). 3. ORDEM DO DIA: 3.1 INFORME DAS COMISSÕES , com a 97 

palavra o presidente do Corecon-AM que neste momento abre o espaço para o pronunciamento das  98 

Comissões de Trabalho a) Comissão de Tomada de Contas: O Coordenador da Comissão, 99 

Conselheiro Ronney César Campos Peixoto não pode participar da Reunião , justificou sua ausência, 100 



 
 

 

A peça contábil referente o Balancete do 1º Trimestre foi enviada para o Cofecon para aprovação na 101 

678ª Sessão Plenária do Cofecon, nos dias 19 e 20/05/2017. Aguardando o retorno do COFECON 102 

com a aprovação da peça.b) Comissão de Licitação: O Coordenador da Comissão, Conselheiro 103 

Nilson Tavares Pimentel informou que os Processos Licitatórios para a contratação de Assessoria de 104 

Comunicação e Contábil foram abertos, não obtiveram a quantidade mínima para validação do 105 

Processo em ambas as categorias. Diante do exposto o certame será refeito. c) Comissão de 106 

Fiscalização: O Coordenador da Comissão de Fiscalização, Francisco de Assis Mourão Junior não 107 

esteva presente na reunião, mas pediu a palavra o conselheiro e membro da comissão Martinho 108 

Azevedo e este comunicou ao presidente e plenária que fará uma análise documental de todos os 109 

processos de novos registros, do ano de 2017.  d) Comissão de Valorização Profissional: A 110 

Coordenadora da Comissão, Conselheira Elizângela Leão Santana informou que o Prêmio Amazonas 111 

de Economia esta na fase de indicação dos trabalhos pelos coordenadores para que ocorra a correção 112 

e escolha do vencedor. A conselheira trouxe para o conhecimento da plenária e que deixa como 113 

contribuição e sugestão de realização,  o Projeto “Café Dialético” ou “Café com os Economistas”, 114 

com o objetivo de trazer ao palco da discussão, temas relevantes que denote o cenário econômico 115 

local, regional, nacional e o contexto internacional. É fazer da casa dos economistas um lugar de 116 

referencia no que tange debates pertinentes às inquietações sobre temas que refletem diretamente na 117 

economia e sociedade. A plenária achou a idéia excelente e escolheu para dar inicio ao Projeto, fazer 118 

o convite ao Magnifico Reitor da UFAM-Universidade Federal do Amazonas, o Economista Sylvio 119 

Mario Puga Ferreira, no dia 07/07/2017, as 17:00h, na sede do CORECON-AM. Foi solicitado fazer 120 

convite a todos que o projeto interessar. O nome do Projeto escolhido foi “Café Econômico”.   e) 121 

Comissão de Educação: O Coordenador da Comissão, Francisco de Assis Mourão Júnior, não 122 

esteve presente na reunião, mas a Conselheira Federal Denise Kassama, explicou que algumas ações 123 

desta comissão já foram finalizadas, como o Fórum dos Estudantes, a Gincana Regional de 124 

Economia, agora em fase de ajuda aos que irão participar do Congresso Brasileiro de Economia. 125 

Vem pela frente o Desafio Quero Ser Economista, onde já estão sendo agendadas as visitas às 126 

escolas de segundo grau, que é o público alvo da competição.   f) Comissão de Comunicação: O 127 

Coordenador da Comissão Stony Bindá Figueiredo, informou que já ocorreu a migração para o 128 

novo site e todas as informações estão sendo inseridas e atualizadas conforme necessidade. g) 129 

Comissão de Controladoria e Transparência: O Coordenador da Comissão Martinho Luis 130 

Gonçalves Azevedo, solicitou mais uma vez atender aos requisitos legais em todas as ações do 131 

conselho, principalmente na questão transparência. 3.2 INFORMES CONSELHO FEDERAL( 132 

Conselheira Denise Kassama), referente o assunto da gincana a conselheira falou no item e) 133 

Comissão de Educação. Apenas salientou que alguns participantes não tem condições de arcar 134 

com a despesa de suas idas ao Congresso Brasileiro de Economia e solicitou o apoio dos 135 

conselheiros. O conselheiro Martinho Azevedo se dispôs a ajudar e solicitou que fosse enviado 136 

para ele com antecedência para que ele providenciasse a ajuda. Referente o assunto 137 
REALIZAÇÃO DO DESAFIO QUERO SER ECONOMISTA, foi passada a palavra à 138 

conselheira federal Denise Kassama Franco do Amaral e esta explicou que considerando a 139 

necessidade de promover mecanismos que estreitem a relação do Cofecon com as universidades e 140 

escolas de Economia do País, assim como os cursinhos e escolas de ensino médio, o COFECON 141 

aprovou o Desafio Quero Ser Economista; As inscrições serão abertas no dia 05 de junho de 2017, 142 

com ampla divulgação dos prazos pela página "Quero ser economista", do Facebook. A competição 143 

destina-se a estudantes de ensino médio, regularmente matriculados em instituições de ensino 144 

brasileiras credenciadas pelo Ministério da Educação, não havendo limitações relativas a idade. A 145 

participação no DESAFIOQUEROSERECONOMISTA não implica em nenhum recolhimento de 146 

taxa de inscrição ou qualquer outra taxa de participação. Os três primeiros colocados serão 147 

premiados da seguinte forma: I - 1º lugar: Notebook; II - 2º lugar: Smartphone; III - 3º lugar: Tablet. 148 

O Conselho Regional de Economia (Corecon) que conseguir o maior número de inscrições, 149 

proporcionalmente à quantidade de registros definitivos que mantiver, será agraciado com o mesmo 150 



 
 

 

prêmio do campeão do Desafio. A divulgação nas escolas será feita pelo Corecon-Acadêmico e caso 151 

o Amazonas ganhe na quantidade de inscritos, o prêmio será cedido ao Corecon-Acadêmico. 152 

Comunicou que já estão sendo agendadas as visitas às escolas de segundo grau e solicitou apoio dos 153 

conselheiros na divulgação do Desafio. Um outro assunto que não consta na pauta, mas que esta sob 154 

a coordenação da Conselheira Federal Denise Kassama, é o concurso de resenha. É um desafio novo 155 

do Cofecon, onde os estudantes de economia terão dois autores de grande nome dentro da economia 156 

para servir de base. O projeto é novo e solicita o apoio do Corecon na divulgação junto as 157 

faculdades. 3.3 Homologação de Registros: Conselheiro Relator: MARTINHO LUIS 158 

GONÇALVES AZEVEDO: 3.3.1 Registros de  Pessoa Física: a) JOÃO PAULO FERNADES 159 
FIGUEIREDO– Registro nº. 3.013 – Registro com diploma – UFAM; O conselheiro relator 160 

analisou o processo e seu voto foi pelo deferimento, pois todos os documentos estavam conforme o 161 

que descreve a padronização de dados de registro dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas no 162 

Sistema Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu voto foi seguido pela Plenária. b) IGO VIANA 163 

MAGALHÃES SILVA– Registro nº. 3.014 – Registro com diploma – UFAM; O conselheiro 164 

relator analisou o processo e seu voto foi pelo deferimento, pois todos os documentos estavam 165 

conforme o que descreve a padronização de dados de registro dos profissionais e pessoas jurídicas 166 

inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu voto foi seguido pela Plenária. 3.3.2 167 

Cancelamento de Registro de Pessoa Física: Conselheiro Relator: FRANCISCO DE ASSIS 168 
MOURÃO JUNIOR :  Os processos referente a este item voltarão na próxima plenária devido 169 

ausência do conselheiro relator. 4. OUTROS ASSUNTOS,  4.1 Presidente informou o feriado do 170 

dia 15/06 e foi dado como facultativo o dia 16/06. Com a palavra o presidente da Sessão, Sr. 171 

Nelson Azevedo dos Santos agradeceu a presença de todos. Conforme o calendário, a Sétima Sessão 172 

Plenária Ordinária será realizada no dia 15/07/2017, às 09:00h. E nada mais havendo a tratar, Sr. 173 

Nelson Azevedo dos Santos deu por encerrado os trabalhos da Sexta Sessão Plenária Ordinária, às 174 

12 horas, dos quais eu Albertina de Fátima Souza de Santana, lavrei a presente Ata que, lida e 175 

achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente da Sessão. Manaus, 10 de junho de 2017.  176 
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Albertina de Fátima Souza de Santana 181 

Gerente Executiva 182 
CORECON-AM nº. 2.499 183 


