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ATA DA 7ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 1 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13ª 2 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 09 DE JULHO 3 
DE 2016. 4 

MEMBROS PARTICIPANTES – Conselheiros: Nelson Azevedo dos Santos, José Guilherme 5 
Fonseca de Azevedo, Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, Stony Bindá Figueiredo, Nilson 6 
Tavares Pimentel, Kamilla Ingrid Loureiro e Silva. Estavam presentes na reunião o contador do 7 
Regional Sr. Alber Furtado, a advogada do Regional Dra. Carla Mendes e a Conselheira Federal 8 
Denise Kassama Franco do Amaral. Foi designada para secretariar a presente reunião, a Gerente 9 
Executiva Albertina de Fátima Souza de Santana. ABERTURA – Às nove horas do dia nove de 10 
julho de dois mil e dezesseis, em sua sede, na Rua Leonardo Malcher, nº. 768, Centro, realizou-11 
se a 7ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia – 13ª Região – AM. Foi 12 
designado para presidir a sessão o presidente do Corecon-AM, o  Economista Nelson Azevedo 13 
dos Santos, que distribuiu a pauta da reunião, prosseguindo com os seguintes assuntos: 14 
1.EXPEDIENTE: 1.1 Homologação da Ata da 6ª Sessão Plenária Ordinária de 11 de junho de 15 
2016. O presidente perguntou se todos leram a Ata previamente encaminhada por e-mail, se 16 
estava de acordo com o que foi discutido na plenária e na sequencia, não havendo nenhuma 17 
manifestação contrária, a Ata foi aprovada. 1.2 Informes da presidência: O presidente da 18 
Sessão leu para os presentes os documentos recebidos: a) Convocação 672ª Sessão Plenária 19 
Ampliada Cofecon- 03/09/2016- Reunião com os presidentes, das 09 às 12h. Natal-RN  O 20 
presidente do Corecon-AM, Sr. Nelson Azevedo informou que irá representar o Corecon-AM 21 
durante o Since, Natal no período de 31/08 a 03/09/2016; b) Apoio no valor de R$3.000,00 (Três 22 
mil reais) para o Congresso da ANGE- Associação Nacional dos Cursos de Graduação em 23 
Ciências Econômicas. Será realizado no período de 05 a 07/10/2016, em Campinas-SP. O 24 
objetivo central deste Congresso será o de contribuir com o debate sobre a Formação do 25 
Economista frente aos desafios que as grandes transformações na economia nacional e 26 
mundial impõem para a nossa ciência e profissão. Em contrapartida será incluída a marca 27 
do Conselho em todas as peças de divulgação do evento. O presidente repassou a Plenária à 28 
solicitação de apoio para a ANGE. A Plenária decidiu por não ajudar, devido à contenção de 29 
gastos. c) Novo Vogal da Jucea- Conselheiro Marcus Anselmo da Cunha Evangelista , o 30 
Conselheiro Marcus Evangelista informou que é o novo representante do Corecon-AM na Jucea, 31 
devido a necessidade de afastamento do  Economista Erivaldo Lopes do Vale, que representava o 32 
Corecon-AM na Junta Comercial. Comunicou que prestará informações a Plenária das suas ações 33 
e informou que se houver necessidade do Corecon-AM obter informações da Jucea, isso 34 
acarretará um custo. d) Propostas de trabalho aprovadas para o Since A Conselheira Federal, 35 
Denise Kassama informou o Since terá como tema: “ Os Desafios da Economia Brasileira”, com 36 
os seguintes subtemas:Grupo 1: Formação, aperfeiçoamento profissional e mercado de trabalho 37 
do economista;Grupo 2: Aperfeiçoamento do Sistema Cofecon/Corecons;Grupo 3: Estrutura e 38 
conjuntura econômica, política e social do Brasil. O Corecon-AM propôs discussão sobre o 39 
mercado de trabalho para os economistas no 3º setor e na Economia Solidária, em razão do da 40 
Criação do Grupo de Trabalho de Responsabilidade  Social no Cofecon, que visa a necessidade 41 
de aperfeiçoamento e crescimento de tal atividade. e) Número máximo de delegados por 42 
CORECON, segundo número de ECVs, Conforme tabela do Cofecon, pelo número de ECVs até 43 
31/12/2015, o Corecon-AM pode eleger 6 delegados para o Since. O presidente informou que as 44 
despesas para a ida ao Since é de responsabilidade de cada um, podendo verificar, conforme as 45 
condições financeiras a possibilidade de alguma ajuda. Dessa forma a Plenária elegeu os 46 
delegados que irão representar o Regional: Nelson Azevedo dos Santos (Presidente), José 47 
Guilherme Fonseca de Azevedo (Vice-Presidente), Marcus Anselmo da Cunha 48 
Evangelista(Conselheiro), Francisco de Assis Mourão Junior(Conselheiro), Albertina de Fátima 49 
Souza de Santana(Economista Adesista) e Samuell Appenzeller (Economista Adesista). f) Ações 50 
sociais na semana do Economista e implantação de programas de responsabilidade social 51 



 
 

 

 2 

e economia solidária no Sistema COFECON/CORECONs, Com a palavra a Cons. Denise 52 
Kassama informou que o Cofecon instituiu o Grupo de Trabalho de Responsabilidade Social, com 53 
as atribuições de estudar a implantação de programas de responsabilidade social e economia 54 
solidária no Sistema COFECON/CORECON’s, de modo que suas ações impactem na sociedade 55 
de forma positiva. g) Compra das passagens dos gincaneiros e ofícios de apoio às 56 
consultorias para cobrir o gasto com as passagens e hospedagem das duplas, o presidente 57 
informou que foi gasto o valor de R$ 6.251,88(Seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta 58 
e oito centavos). Para os gincaneiros ainda será pago as diárias do hotel, que custará 59 
aproximadamente R$1.260,00(Um mil e duzentos e sessenta reais). h) Banco do Brasil- nova 60 
carteira para emissão dos boletos, Com a palavra a gerente executiva Albertina Santana 61 
informou que devido o fim do contrato com o banco, onde se praticava a Carteira sem Registro, 62 
algumas modalidades, como emissão de boleto, esta sendo impraticável. Inúmeras tentativas 63 
estão sendo feitas com o intuito de regularização do problema, inclusive reunião com as 64 
Superintendências do Banco do Brasil e Caixa Econômica foram agendadas. Acredita-se que até 65 
o inicio da segunda quinzena de julho a situação se regularize e a melhor proposta feita pelos 66 
bancos seja acatada para o ano de 2017. 2. ORDEM DO DIA: 2.1 Andamento do Processo de 67 
Atualização do Regimento Interno: A comissão que trata da atualização do Regimento Interno 68 
informou que esta em fase de finalização de ajustes e passará para a plenária analisar. 2.2 69 
Semana do Economista: Com a palavra o presidente solicitou o apoio de todos para a realização 70 
da Semana do Economista. Já tem uma proposta, onde haverá a abertura, palestras e o Mutirão 71 
de Responsabilidade Social. 2.3 Criação do Grupo de Trabalho Educação com os 72 
Coordenadores das Faculdades de Economia sob a liderança do Vice-Presidente José 73 
Guilherme Fonseca de Azevedo: O presidente da Sessão passou a palavra ao presidente do 74 
Grupo de Trabalho e informou que o grupo é independente da Comissão de Valorização 75 
Profissional. É formado pelos coordenadores dos Cursos, pela Conselheira Federal e 76 
Economistas Adesistas. A proposta é trabalhar pela valorização profissional, com o objetivo de 77 
intensificar o relacionamento entre o Corecon e Faculdades. Um dos projetos é a organização da 78 
Semana do Estudante de Economia, que será realizada após a Semana do Economista. 2.4 79 
Processos Administrativos: Conselheiro Relator: MARCUS ANSELMO DA CUNHA 80 
EVANGELISTA: Registros de  Pessoa Física: a) Adriano Melo Braga– Registro nº. 2.983 – 81 
Registro com diploma – UFAM; O conselheiro relator analisou o processo e seu voto foi pelo 82 
deferimento, pois todos os documentos estavam conforme o que descreve a padronização de 83 
dados de registro dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. 84 
Em seguida seu voto foi seguido pela Plenária. b) Carlos Eduardo Barroncas– Registro nº. 85 
2.984 – Registro com diploma –CIESA; O conselheiro relator analisou o processo e seu voto foi 86 
pelo deferimento, pois todos os documentos estavam conforme o que descreve a padronização de 87 
dados de registro dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. 88 
Em seguida seu voto foi seguido pela Plenária. Registros de Pessoa Jurídica: a) LDJ 89 
Consultoria e Treinamentos S/S Ltda-ME O conselheiro relator analisou o processo e seu voto 90 
foi pelo deferimento, pois os documentos estavam conforme o que descreve a padronização de 91 
dados de registro dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. 92 
Em seguida seu voto foi seguido pela Plenária. Cancelamento de Registros de Pessoa Física 93 
Conselheiro Relator: FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JÚNIOR a) Adriana Figueredo 94 
Noronha Frota: Economista formalizou seu pedido de cancelamento com a justificativa de não 95 
exercer a profissão de Economista e exerce outra atividade de gerente de financiamento de 96 
veículos. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o 97 
pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da 98 
Consolidação, pois comprova que a profissional não exerce atividade de Economista de forma que 99 
o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela 100 
Plenária. b) Emerson Pedraça de França Júnior: Economista formalizou seu pedido de 101 
cancelamento com a justificativa de não exercer a profissão de Economista e exerce outra 102 
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atividade de promotor de vendas. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro 103 
Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do 104 
capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que a profissional não exerce atividade de 105 
Economista de forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto 106 
sido acompanhado pela Plenária . Extinção de Registros de Pessoa Física Conselheiro 107 
Relator: FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JÚNIOR a) Lourenço Klinger Gomes de Freitas : 108 
Verificando a documentação foram constatados que todos os documentos para a extinção 109 
estavam de acordo com os padrões sugeridos pelo COFECON e o registro foi extinto.3. 110 
FINANCEIRO: 3.1 Demonstrativo Financeiro Prestação de Contas JUNHO/2016: Com a 111 
palavra o Conselho arrecadou, até o mês de JUNHO de 2016, o valor correspondente a R$ 112 
483.563,44, que representa 75,79% da Previsão Orçamentária de 2016, que é de R$ 638.000,00. 113 
A despesa realizada, até o mês de JUNHO de 2016, atingiu o valor de R$ 314.440,68, que 114 
corresponde a 49,29% da Previsão Orçamentária de 2016.  COMPARATIVO DA RECEITA / 115 
DESPESA - EXERCÍCIOS 2015/2016: Receita Arrecada até JUNHO/2015: R$ 396.655,05. No 116 
mesmo período em 2016 foi de R$ 483.563,44, uma diferença de R$ 86.908,39  em reais e em 117 
percentual 21,91%. A despesa Realizada até JUNHO/2015 foi de R$ 285.612,03, no mesmo 118 
período em 2016 foi de R$ 314.440,68, diferença em reais de (-28.828,65) e percentual de -119 
10,09%.  3.2 Total de Projetos Registrados no mês de JUNHO/2016: O presidente da Sessão 120 
Plenária Nelson Azevedo informou que no mês de junho/2016 foram registrados 23 projetos, 121 
sendo 05 projetos de Pessoa Física e 18 Projetos de Pessoa Jurídica, perfazendo o valor de R$ 122 
4.600,00( quatro mil e seiscentos reais). 4. OUTROS ASSUNTOS: 4.1 Informes das Comissões: 123 
- COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS: Com a palavra o presidente da Comissão, Stony 124 
Bindá Figueiredo informou que conforme calendário das visitas mensais, ele veio e estará vindo 125 
ao Conselho para analisar as contas. - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO- As ações da comissão 126 
de fiscalização estão sendo realizadas conforme o cronograma estabelecido. Foram enviados os 127 
ofícios as consultorias, algumas já se manifestaram e as outras ações estão em andamento e 128 
serão trazidas para o conhecimento da plenária.  COMISSÃO DE LICITAÇÃO Qualquer 129 
necessidade de processo  está sendo feito dentro das normas licitatórias- COMISSÃO DE 130 
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL- A Comissão de Valorização Profissional dará andamento nos 131 
projetos e fará um cronograma dos cursos e ações para a Semana do Economista. Outro projeto é 132 
aproximar as faculdades do Conselho.  Com a palavra o presidente da Sessão, Sr. Nelson 133 
Azevedo dos Santos agradeceu a presença de todos. Conforme o calendário, a sétima sessão 134 
plenária ordinária será realizada no dia 13/08/2016, às 09:00h. E nada mais havendo a tratar, Sr. 135 
Nelson Azevedo dos Santos deu por encerrado os trabalhos da Sétima Sessão Plenária Ordinária, 136 
às 12 horas, dos quais eu Albertina de Fátima Souza de Santana, lavrei a presente Ata que, lida e 137 
achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente da Sessão. Manaus, 09 de julho de 138 
2016.  139 
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Gerente Executiva  151 


