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ATA DA 8ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 1 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13ª 2 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 20 DE AGOSTO 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, Francisco de Assis Mourão Júnior e Martinho 7 
Luis Gonçalves Azevedo. Estavam presentes na reunião o contador do Regional Sr. Alber 8 
Furtado, a advogada do Regional Dra. Carla Mendes e a Conselheira Federal Denise Kassama 9 
Franco do Amaral. Foi designada para secretariar a presente reunião, a Gerente Executiva 10 
Albertina de Fátima Souza de Santana. ABERTURA – Às nove horas do dia vinte de agosto de 11 
dois mil e dezesseis, em sua sede, na Rua Leonardo Malcher, nº. 768, Centro, realizou-se a 8ª 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, 14 
que distribuiu a pauta da reunião, prosseguindo com os seguintes assuntos: 1.EXPEDIENTE: 1.1 15 
Homologação da Ata da 7ª Sessão Plenária Ordinária de 09 de julho 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) Atualização do Valor da Hora de Trabalho de Economia-VTHE  O 20 
presidente do Corecon-AM, Sr. Nelson Azevedo informou o recebimento do Ofício Circular 21 
nº112/2016/COFECON , cujo assunto é a atualização do valor da hora de trabalho de economia –22 
VHTE. O Cofecon através da Portaria nº 39, de 16 de agosto de 2016 e sua respectiva publicação 23 
no Diário Oficial da União, que reajusta o Valor-Piso da Hora de Trabalho de Economia- VHTE. O 24 
índice utilizado foi o IPC-A (IBGE) do período de agosto de 2015 a julho de 2016, fixado em 25 
8,7362800% passando a vigorar o valor de R$ 356,00(Trezentos e cinquenta e seis reais). b) 26 
Semana do Economista O presidente primeiramente agradeceu os envolvidos na realização da 27 
Semana do Economista, que este ano foi cheia de atividades, com a data de abertura no dia 28 
08/08/2016. No decorrer da Semana foi disponibilizado gratuito os cursos de HP12C para 29 
economistas e estudantes de economia. O curso foi ministrado pelo Professor Eliraldo Abenssur, 30 
do CIESA. Foi ministrado pelo Economista e Conselheiro do Corecon-AM, Marcelo Pereira da 31 
Suframa a palestra sobre Zona Franca Verde. No dia 12/08/2016 foi realizada na sede da 32 
Federação das Indústrias do Estado do Amazonas-FIEAM, a Cerimônia em Homenagem ao Dia 33 
do Economista com a entrega da placa ao Economista do Ano, Sr. Afonso Lobo Moraes. 34 
Fechando a Semana do Economista, no sábado dia 13/08/2016 foi realizado o Mutirão de 35 
Responsabilidade Social, no Bairro Colônia Antonio Aleixo. Foram disponibilizados vários serviços 36 
para a comunidade, como a retirada de 2ª via do RG, serviços básicos odontológicos, entre 37 
outros. No dia 15/08/2016, o presidente do Corecon-AM participou do Fórum  de Economia, 38 
realizado pelo CIESA e no dia 16/08/2016 o Corecon-AM foi homenageado na ALE-AM pela 39 
passagem do Dia do Economista. Esteve presente representando o Conselho o presidente Sr. 40 
Nelson Azevedo dos Santos.   2. ORDEM DO DIA: 2.1 Andamento do Processo de Atualização 41 
do Regimento Interno: A comissão que trata da atualização do Regimento Interno informou que 42 
esta em fase de finalização de ajustes e passará para a plenária analisar. 2.2 SINCE 2016: Com a 43 
palavra o presidente informou que participará do Simpósio que este ano será realizado em Natal-44 
RN, no período de 31/08 a 03/09/2016. Foram eleitos na 7ª Sessão Plenária Ordinária os 45 
delegados que irão representar o Corecon-AM, são eles: Nelson Azevedo dos Santos(presidente), 46 
José Guilherme Fonseca de Azevedo(Vice-presidente), Francisco de Assis Mourão 47 
Júnior(Conselheiro), Marcus Anselmo da Cunha Evangelista(Conselheiro) e os Delegados 48 
Adesistas: Albertina Santana e Samuel Appenzeller, ambos terão poder de voto. O presidente 49 
informou que a Assessoria Juridica do Corecon-AM, Dra. Carla Ferreira Mendes, também irá 50 
representar o Regional no Simpósio. Em relação às diárias, ficou estabelecido pela presidência e 51 
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acatado pela plenária que as diárias serão disponibilizadas apenas para funcionários e assessoria 52 
do Regional. 2.3 Processos Administrativos: Conselheiro Relator: MARCUS ANSELMO DA 53 
CUNHA EVANGELISTA: Registros de Pessoa Física:  Devido ausência do Relator, os 54 
processos foram analisados pelo Conselheiro Francisco de Assis Mourão Junior. a) 55 
Rodrigo Alexandre de Oliveira– Registro nº. 2.985 – Registro com diploma – UFAM; O 56 
conselheiro relator analisou o processo e seu voto foi pelo deferimento, pois todos os documentos 57 
estavam conforme o que descreve a padronização de dados de registro dos profissionais e 58 
pessoas jurídicas inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu voto foi seguido pela 59 
Plenária. b) Victor Paiva da Silva– Registro nº. 2.986 – Registro com diploma –CIESA; O 60 
conselheiro relator analisou o processo e seu voto foi pelo deferimento, pois todos os documentos 61 
estavam conforme o que descreve a padronização de dados de registro dos profissionais e 62 
pessoas jurídicas inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu voto foi seguido pela 63 
Plenária. c) Bárbara Lopes Felsenthal– Registro nº. 2.987 – Registro com diploma –UFAM; O 64 
conselheiro relator analisou o processo e seu voto foi pelo deferimento, pois todos os documentos 65 
estavam conforme o que descreve a padronização de dados de registro dos profissionais e 66 
pessoas jurídicas inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu voto foi seguido pela 67 
Plenária. Cancelamento de Registros de Pessoa Física Conselheiro Relator: FRANCISCO DE 68 
ASSIS MOURÃO JÚNIOR a) Deise Anne Rocha de Oliveira: Economista formalizou seu pedido 69 
de cancelamento com a justificativa de não exercer a profissão de Economista . Está se mudando 70 
do país. Após análise da documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o 71 
pedido do Requerente atende ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da 72 
Consolidação, pois comprova que a profissional não exerce atividade de Economista de forma que 73 
o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela 74 
Plenária. b) Ruth Martins da Silva: Economista formalizou seu pedido de cancelamento com a 75 
justificativa de não exercer a profissão de Economista, pois está aposentado. Após análise da 76 
documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende 77 
ao que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois comprova que a 78 
profissional não exerce atividade de Economista de forma que o Conselheiro relator votou pelo 79 
deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela Plenária . Extinção de Registros 80 
de Pessoa Física Conselheiro Relator: FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JÚNIOR a) Darcy 81 
Lacerda André : Verificando a documentação foram constatados que todos os documentos para 82 
a extinção estavam de acordo com os padrões sugeridos pelo COFECON e o registro foi extinto.3. 83 
FINANCEIRO: 3.1 Demonstrativo Financeiro Prestação de Contas JULHO/2016: Com a 84 
palavra o Conselho arrecadou, até o mês de JULHO de 2016, o valor correspondente a R$ 85 
504.858,44, que representa 79,13% da Previsão Orçamentária de 2016, que é de R$ 638.000,00. 86 
A despesa realizada, até o mês de JULHO de 2016, atingiu o valor de R$ 350.595,78, que 87 
corresponde a 54,95% da Previsão Orçamentária de 2016.  COMPARATIVO DA RECEITA / 88 
DESPESA - EXERCÍCIOS 2015/2016: Receita Arrecada até JULHO/2015: R$ 422.643,68. No 89 
mesmo período em 2016 foi de R$ 504.858,44, uma diferença de R$ 82.214,76 em reais e em 90 
percentual 19,45%. A despesa Realizada até JULHO/2015 foi de R$ 322.811,01, no mesmo 91 
período em 2016 foi de R$ 350.595,78, diferença em reais de (-27.784,77) e percentual de -92 
8,61%.  3.2 Total de Projetos Registrados no mês de JULHO/2016: O presidente da Sessão 93 
Plenária Nelson Azevedo informou que no mês de julho/2016 foram registrados 13 projetos, sendo 94 
04 projetos de Pessoa Física e 09 Projetos de Pessoa Jurídica, perfazendo o valor de R$ 95 
2.600,00( dois mil e seiscentos reais). 3.3 Pagamento 1ª Parcela do Décimo Terceiro Salário 96 
dos funcionários: Foi aprovado pela plenária o pagamento da 1ª Parcela do Décimo Terceiro 97 
Salário dos funcionários. 3.4 Feriado de setembro (Dia 06/09/2016): Foi aprovado pela plenária o 98 
ponto facultativo no dia 06/09/016. O presidente do Corecon-AM, Sr. Nelson Azevedo solicitou um 99 
espaço para falar de um assunto importante para a categoria, que trata dos direitos inerentes ao 100 
Profissional Economista. O presidente falou para os presentes que foi procurado por alguns 101 
economistas e estes informalmente disseram ter ouvido que a Secretaria de Estado de 102 
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Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação-Seplan-CTI, está atualizando o 103 
Sistema de Gestão de Informações Técnicas e Econômicas de Empresas Incentivadas – 104 
INCENTIVE. Segundo informações que lhe foram repassadas, consta na atualização a não 105 
obrigatoriedade de apresentação da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, privilegiando 106 
os economistas ou outros profissionais liberais, de qualquer localidade da federação, sem o 107 
competente registro no CORECON-AM, elaborem projetos, estudos e pedidos de financiamento, o 108 
que acarretaria graves prejuízos aos economistas e/ou escritórios de economia devidamente 109 
registrados no CORECON-AM. Pediu a palavra, o conselheiro Martinho Azevedo e este informou 110 
que a Comissão de Fiscalização em reunião sobre o assunto, elaborou ofícios para os Órgãos: 111 
Seplan-Cti, Sefaz e Governo do Estado, com o objetivo de resguardar o direito assegurado em lei 112 
do Profissional Economista. Com a palavra, o presidente Sr. Nelson Azevedo compartilhou com a 113 
plenária sua preocupação em oficiar os órgãos sobre um assunto que chegou ao seu 114 
conhecimento informalmente. Com a palavra a Assessora Jurídica, Dra. Carla Mendes informou 115 
que o Corecon-AM pode oficiar. Foi agendada reunião na Seplan-Cti para tratar sobre o assunto e 116 
aproveitaria o momento para protocolar o documento naquela Secretaria e diante da resposta que 117 
virá, o Corecon-AM tomará as providências cabíveis. OUTROS ASSUNTOS: 4.1 Informes das 118 
Comissões: - COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS: Com a palavra o presidente da 119 
Comissão, Stony Bindá Figueiredo informou que conforme calendário das visitas mensais, ele veio 120 
e estará vindo ao Conselho para analisar as contas. - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO- As ações 121 
da comissão de fiscalização estão sendo realizadas conforme o cronograma estabelecido. Foram 122 
enviados os ofícios as consultorias, algumas já se manifestaram e as outras ações estão em 123 
andamento e serão trazidas para o conhecimento da plenária.  COMISSÃO DE LICITAÇÃO 124 
Qualquer necessidade de processo está sendo feito dentro das normas licitatórias- COMISSÃO 125 
DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL- A Comissão de Valorização Profissional dará andamento 126 
nos projetos e fará um cronograma dos cursos e ações para a Semana do Economista. Outro 127 
projeto é aproximar as faculdades do Conselho e trabalhar a Semana do Estudante de Economia, 128 
que em reunião com os coordenadores dos cursos, ficou agendada para o dia 29/10/2016, com 129 
probabilidade de ser realizado na Vila Olímpica, o nome escolhido foi Mini Olimpíadas de 130 
Economia. O assunto será desenvolvido pelo grupo de trabalho formado pelos coordenadores do 131 
curso de economia e o Corecon-AM.  Com a palavra o presidente da Sessão, Sr. Nelson Azevedo 132 
dos Santos agradeceu a presença de todos. Conforme o calendário, a oitava sessão plenária 133 
ordinária será realizada no dia 10/09/2016, às 09:00h. E nada mais havendo a tratar, Sr. Nelson 134 
Azevedo dos Santos deu por encerrado os trabalhos da Oitava Sessão Plenária Ordinária, às 12 135 
horas, dos quais eu Albertina de Fátima Souza de Santana, lavrei a presente Ata que, lida e 136 
achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente da Sessão. Manaus, 20 de julho de 137 
2016.  138 
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Presidente 143 
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CORECON-AM nº. 2.499 149 

Gerente Executiva  150 


