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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13º 2 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 18 DE JULHO 3 
DE 2015. 4 

 5 

 MEMBROS PARTICIPANTES – Conselheiros: Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, 6 

Nelson Azevedo dos Santos, Stony Bindá Figueiredo, José Guilherme Fonseca de 7 

Azevedo, Pedro de Faria e Cunha Monteiro, Lucivaldo Breves da Silva e Amanda 8 

Carla Nascimento Torres Evangelista. Estavam presentes na reunião os contadores 9 

do Regional Sr. Alber Furtado. Foi designada para secretariar a presente reunião, 10 

a Gerente Executiva Albertina de Fátima Souza de Santana. ABERTURA – Às onze 11 

horas do dia dezoito de julho de dois mil e quinze, em sua sede, na Rua Leonardo 12 

Malcher, nº. 768, Centro, realizou-se a 07ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho 13 

Regional de Economia – 13ª Região – AM. Foi designado para presidir a sessão o 14 

Economista Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, que distribuiu a pauta da 15 

reunião, prosseguindo com os seguintes assuntos: 1. ORDEM DO DIA: 1.1. 16 

Homologação da Ata da 6ª Sessão Plenária Ordinária de 13.06.2015: Colocada 17 

em discussão a todos os Conselheiros para apreciação e análise. Na sequencia, 18 

não havendo nenhuma manifestação contrária, a Ata foi aprovada. 2. 19 

FINANCEIRO: 2.1 Demonstrativo Financeiro JUNHO/2015: DA RECEITA 20 

ORÇAMENTÁRIA x DESPESA ORÇAMENTÁRIA O Conselho arrecadou, até o mês de 21 

JUNHO de 2015, o valor correspondente a R$ 396.655,05, que representa 56,37% 22 

da Previsão Orçamentária  de 2015, que é de R$ 703.713,88. A despesa realizada, 23 

até o mês de MAIO de 2015, atingiu o valor de R$ 285.612,03 que corresponde a 24 

40,59% da Previsão Orçamentária de 2015.  COMPARATIVO DA RECEITA / DESPESA 25 

- EXERCÍCIOS 2014/2015: Receita Arrecada em JUNHO/2014: R$ 21.183,75. No 26 

mesmo período em 2015 foi de R$ 27.360,71, uma diferença de R$ 6.176,96 em 27 

reais e em percentual -21,65%. A despesa Realizada em JUNHO/2014  foi de R$ 28 

44.848,78, no mesmo período em 2015 foi de R$ 38.948,83, diferença em reais de 29 

R$ 5.899,95 e percentual de 13,16%. 2.2. Total de Projetos Registrados: O 30 

Presidente informou à Plenária sobre o registro de 11 projetos, sendo 09 31 

registrados em nome de Pessoa Jurídica e 02 em nome de Pessoa Física. Após a 32 

análise dos demonstrativos financeiros, o Plenário homologou a peça contábil. 3. 33 

PROCESSOS: 3.1 HOMOLOGAÇÃO DE REGISTROS: Registros  profissionais –34 

Conselheiro Relator: José Guilherme Fonseca de Azevedo. 3.1.1 Registros de 35 

Pessoa Física: Foram registrados 245 novos economistas advindos a maioria do 36 

Curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Amazonas-UEA. A Lista 37 

com os nomes dos novos registrados segue anexo a este documento. O Conselheiro 38 

Relator deu seu voto favorável e foi seguido pela Plenária. 4. PROCESSOS: 39 

Conselheiro Relator: Marcello Laredo: Devido ausência do relator, o conselheiro 40 

Marcus Anselmo da Cunha Evangelista analisou os processos. 4.1 Cancelamento 41 

de Registro de Pessoa Física: 1) Processo nº 025/1984- João Hermogenes de 42 

Oliveira Martins - Economista formalizou seu pedido de cancelamento com a 43 

justificativa de não exercer a profissão de Economista . exerce outra atividade e 44 

é aposentado. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator 45 

constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, 46 

inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que a profissional 47 
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não exerce atividade de Economista de forma que o Conselheiro relator votou 48 

pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; b) 49 

Carlos Jeronimo Ribeiro de Araujo: Processo nº 036/2015 O economista 50 

formalizou seu pedido alegando o não exercício da Profissão, exercendo 51 

atualmente a Profissão de Autônomo. Após análise da documentação apresentada 52 

o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente não atende ao que 53 

prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois a 54 

documentação apresentada pela economista não é suficiente para o 55 

cancelamento. O Conselheiro relator votou pelo indeferimento do pedido e pediu 56 

vista do processo, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; c) Ana 57 

Virginia Silva Lemos de Aguiar: Processo nº 010/2007 a Economista formalizou 58 

seu pedido de cancelamento alegando não exercer a Profissão de Economista.  A 59 

Plenária analisou a documentação da economista e para evitar que a mesma ative 60 

a justiça, como já foi informada pela mesma, a Plenária deferiu o pedido de 61 

cancelamento, condicionado a quitação de seus débitos perante o Conselho. d) 62 

João Barros Gomes: Processo nº 117/1992 O processo retornou a Plenária, o 63 

economista alegou o não exercício da Profissão, exercendo atualmente a Profissão 64 

de Corretor de Imóveis. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro 65 

Relator constatou que o pedido do Requerente não atende ao que prevê o subitem 66 

8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois a documentação 67 

apresentada pela economista não é suficiente para o cancelamento. O 68 

Conselheiro relator votou pelo indeferimento do pedido e pediu vista do processo, 69 

tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; e) Simelbe Carneiro Furtado: 70 

Processo nº 070/2005 Após análise da documentação apresentada o Conselheiro 71 

Relator constatou que o pedido do Requerente não atende ao que prevê o subitem 72 

8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois a documentação 73 

apresentada pela economista não é suficiente para o cancelamento. O 74 

Conselheiro relator votou pelo indeferimento do pedido e pediu vista do processo, 75 

tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária; 4.2 Fiscalização de Pessoa 76 

Jurídica:  Processo nº 003/2015: Costa e Associados Consultoria Empresarial:   77 

O presidente informou que o Corecon fez a fiscalização da  Consultoria acima, 78 

pois esta não possui registro no conselho.  Solicitou da Consultoria o nome do 79 

economista responsável, onde foi informado o Economista Ailson Rezende e por 80 

estar dentro da legalidade, o processo de fiscalização foi finalizado.   5. 81 

EXPEDIENTES: a) Utilização da página do facebook do Regional; O presidente 82 

informou que há algumas semanas a página do facebook do Corecon-AM vem 83 

sendo alvo de economistas com comentários que estão causando questionamentos 84 

destrutivos à imagem do Regional. Trouxe o assunto á Plenária, pois em 85 

consonância com o vice-presidente, resolveram excluir àqueles causadores de 86 

discussões desnecessárias. Com a palavra o Vice-presidente, Sr. Nelson Azevedo 87 

diz ser a favor da liberdade de expressão, mas desde que esta não venha causar 88 

transtornos que violem a moralidade da instituição. A Plenária, diante dos fatos, 89 

decidiu que a reintegração na rede social de todos aqueles que causarem 90 

qualquer transtorno a moralidade da Instituição, só será permitida mediante carta 91 

de retratação. b) Cancelamento Apoio FAPEAM; O presidente informou que na 92 

Plenária do dia 13/06/2015 foram informados os andamentos dos apoios à Semana 93 

de Economia 2015. Um dos apoios o da FAPEAM ficou pendente por motivos a 94 
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serem explicados pelo Conselheiro Neuler André Soares de Almeida, o tutor do 95 

Projeto. Foi informado anteriormente pelo Conselheiro a impossibilidade de 96 

recepção do recurso, mas em ligação feita pelo Economista Neuler à gerente do 97 

Corecon-AM, Albertina Santana, comunicou que o Apoio tinha sido aprovado e 98 

este solicitou agendamento de uma reunião com o presidente Marcus Evangelista 99 

para tratar sobre o assunto. Na reunião com o presidente, foi proposto pelo 100 

Conselheiro Neuler André S. de Almeida, que do valor aprovado, R$ 101 

18.000,00(Dezoito mil reais), seria repassado ao Corecon-AM R$ 5.000,00 ( Cinco 102 

mil reais) e o restante R$ 13.000,00( Treze mil reais) ficaria sob responsabilidade 103 

do próprio economista e cada parte prestaria conta do valor recebido à FAPEAM. 104 

De acordo com o proposto no Edital é cediço que os recursos financeiros 105 

disponibilizados não poderão ser destinados, em hipótese nenhuma, ainda que 106 

parcialmente, a fins diversos dos indicados no preâmbulo do referido termo, 107 

sendo o outorgado Sr. Neuler André Soares de Almeida, Conselheiro Suplente 108 

deste Regional, pessoalmente responsável pela administração dos recursos 109 

financeiros de acordo com as normas específicas do Programa Nacional de 110 

Prestação de Contas da FAPEAM. Contudo, este Regional, como Instituição 111 

executora do evento assumirá a corresponsabilidade pelo cumprimento deste 112 

edital, inclusive de ressarcimento das despesas da Outorgante (FAPEAM) em caso 113 

de demandas judiciais.  Isto exposto, o presidente solicitou parecer da Plenária, 114 

que por unanimidade deu parecer desfavorável à assinatura do Termo de 115 

Outorga: Concessão de Apoio Financeiro para Eventos Técnico-Científico, uma vez 116 

que quem irá administrar os recursos financeiros objeto deste Termo de Outorga é 117 

o outorgado e não este CORECON/AM, assumindo apenas as obrigações de 118 

ressarcimentos em caso de descumprimento das obrigações especificadas. A 119 

Plenária decidiu por unanimidade instaurar junto à Comissão de Ética do Conselho 120 

um processo para averiguar o ocorrido, com as devidas explicações do Conselheiro 121 

Neuler André sobre o assunto. c) Homologação Eleição Economista e Destaque 122 

do Ano 2015; O presidente informou que para Economista do Ano 2015 foi eleito 123 

o Economista Marcio Paixão, com 47 votos. Em segundo e terceiro lugar ficaram 124 

Deise Anne Rocha e Ailson Rezende com 33 e 8 votos respectivamente. Para 125 

Destaque do Ano 2015 foi eleito o Economista Rodemarck de Castello Branco, com 126 

9 votos. Em segundo e terceiro lugar ficaram Afonso Lobo e Gustavo Igrejas com 7 127 

e 5 votos respectivamente. A Plenária homologou o resultado da eleição; d) 128 

Cerimônia em Homenagem ao Dia do Economista 2015; O presidente informou 129 

que ao longo dos três últimos anos vem fazendo parceria com a FIEAM na cessão 130 

do local para a realização do Evento do Dia do Economista e Cerimônias de Posse 131 

do Regional.  Esse ano foi informado pela Federação que o local não estaria 132 

disponível no dia 13/08, o dia do Economista e somente no dia 19/08. A Plenária 133 

solicitou ajuda do Vice-Presidente, Sr. Nelson Azevedo, que também é Vice-134 

Diretor da FIEAM para verificar a possibilidade de utilização do espaço no dia 13. 135 

e) Homenageados da noite ( Professores, Economista e Destaque do Ano 2015: 136 

O  presidente solicitou da Plenária o aval para homenagear na Cerimônia do Dia 137 

do Economista o trabalho desenvolvido pelos professores do Curso de Ciências 138 

Econômicas da UEA, que recentemente formou 350 alunos do curso de Economia e 139 

que estes professores se dedicaram e abdicaram do conforto de seu lar para ir à 140 

municípios de grande distância geográfica da capital com o intuito de ensinar os 141 
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futuros economistas do Estado. Outra categoria a ser homenageada na Cerimônia 142 

do Dia do Economista, são os eleitos Economista e Destaque do Ano 2015. Foi 143 

decidido por unanimidade a homenagem aos professores e eleitos na Premiação 144 

do Economista e Destaque do Ano 2015; f) Duplas de Gincaneiros que irão 145 

participar da competição nacional em Curitiba durante o XXI CBE; O presidente 146 

informou que três duplas irão representar o Amazonas na Etapa Nacional, que 147 

ocorrerá durante o XXI CBE, em Curitiba em Setembro do corrente ano. Para 148 

tanto, o Corecon-AM não tem condições financeiras para arcar com as despesas de 149 

passagens e estadia dos gincaneiros durante a competição. A Plenária decidiu que 150 

fossem feitos ofícios endereçados a Seplan, Suframa, PMM, Câmara e ALE-AM 151 

solicitando apoio para as despesas dos competidores; g) Solicitação de Apoio 152 

Financeiro para a ANGE (Associação Nacional dos Cursos de Graduação em 153 

Ciências Econômicas). Valor solicitado: R$ 3.000,00; O presidente informou ter 154 

sido procurado pela ANGE, importante Associação organizadora da grade 155 

curricular dos Cursos de Graduação de Ciências Econômicas solicitando apoio no 156 

valor de R$3.000,00 (Três mil reais). Devido à política de contenção de despesas 157 

do Conselho, a Plenária decidiu no momento não apoiar a Associação.  6. 158 

INFORMES DO PRESIDENTE: O presidente agradeceu a presença de todos e O 159 

informou que continua dando prioridade às ações que elevem a Profissão e 160 

solicitou ajuda de todos os conselheiros presentes.  7. PRÓXIMA PLENÁRIA: O 161 

Plenário decidiu marcar a próxima Reunião Ordinária no dia 8 de agosto de 2015, 162 

às 11 horas. E nada mais havendo a tratar, o Presidente Marcus Anselmo da Cunha 163 

Evangelista deu por encerrado os trabalhos da sétima Sessão Plenária Ordinária, 164 

às 12 horas, dos quais eu Albertina de Fátima Souza de Santana, lavrei a presente 165 

Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente  da 166 

Sessão. Manaus, 18 de julho de 2015.   167 
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