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ATA DA 9ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 1 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13ª 2 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 17 DE 3 
SETEMBRO DE 2016. 4 

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

Fonseca de Azevedo, Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, Stony Bindá Figueiredo, Kamilla 6 

Ingrid Loureiro e Silva. As justificativas de ausências seguem em anexo. Estavam presentes na 7 

reunião a advogada do Regional Dra. Carla Mendes e a Conselheira Federal Denise Kassama 8 

Franco do Amaral. Foi designada para secretariar a presente reunião, a Gerente Executiva Albertina 9 

de Fátima Souza de Santana. ABERTURA – Às nove horas do dia dezessete de setembro de dois 10 

mil e dezesseis, em sua sede, na Rua Leonardo Malcher, nº. 768, Centro, realizou-se a 9ª Sessão 11 

Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia – 13ª Região – AM. Foi designado para 12 

presidir a sessão o presidente do Corecon-AM, o  Economista Nelson Azevedo dos Santos, que 13 

distribuiu a pauta da reunião, prosseguindo com os seguintes assuntos: 1.EXPEDIENTE: 1.1 14 

Homologação da Ata da 8ª Sessão Plenária Ordinária de 20 de agosto de 2016. O presidente 15 

perguntou se todos leram a Ata previamente encaminhada por e-mail, se estava de acordo com o 16 

que foi discutido na plenária e na sequencia, não havendo nenhuma manifestação contrária, a Ata 17 

foi aprovada. 1.2 Informes da presidência: O presidente da Sessão leu para os presentes os 18 

documentos recebidos: a) Escolha Destaque Econômico do Ano: O presidente do Corecon-AM, 19 

Sr. Nelson Azevedo informou o recebimento do Ofício Circular nº117/2016/COFECON , cujo 20 

assunto é a escolha do Destaque Econômico do Ano. As entidades escolhidas durante a 672ª Sessão 21 

Plenária Ampliada do COFECON, realizada no dia 03/09/2016, em Natal/RN, por meio de votação, 22 

para que a Plenária dos Regionais escolham, dentre elas, uma entidade para cada modalidade a 23 

serem submetidas novamente ao Cofecon, podendo acrescentar mais um nome à listagem. São elas: 24 

Destaque Técnico, Destaque Academia e Destaque Mídia. O prazo para os Regionais se 25 

manifestarem é até dia 15/11/2016. Diante do exposto, conforme o prazo estabelecido, o assunto 26 

voltará na próxima plenária para ser decidido. b) Since 2016- O presidente informou que esteve em 27 

Natal/RN, no período de 31/08/2016 a 03/09/2016, onde participou junto com o Vice-Presidente 28 

José Guilherme Fonseca de Azevedo do Grupo de Trabalho: Estrutura e conjuntura econômica, 29 

política e social do Brasil. Foi um evento de grande importância para a categoria e a experiência de 30 

participar e interagir com todos os Corecons foi satisfatório. O Corecon-AM esteve presente com 31 

seus delegados e mais a assessoria jurídica do Regional. Um dos assuntos que chamou a atenção do 32 

presidente foi a fiscalização que o COFECON através da sua Comissão de Tomadas de Contas está 33 

fazendo junto ao CORECON-SP. Os fatos ainda estão sendo apurados, mas diante do que foi 34 

exposto, o presidente pede cautela nas decisões do Corecon-AM, principalmente nas questões 35 

financeiras. Com a palavra a Conselheira Federal informou que este assunto esta sendo tratado com 36 

bastante cuidado, pois nos documentos analisados pela CTC do Cofecon foram detectadas algumas 37 

irregularidades, ainda em fase de conclusão pela Comissão. Com a palavra o conselheiro Marcus 38 

Anselmo da Cunha Evangelista falou sobre o assunto e apenas sinalizou a importância de esperar o 39 

resultado da fiscalização, pois o assunto requer muito cuidado. Os relatórios de viagem do 40 

presidente, vice-presidente, gerencia e assessoria jurídica constam em anexo. c) Sindicato dos 41 

Economistas do Estado do Amazonas: O presidente passou a palavra a Conselheira Federal 42 

Denise Kassama que expôs o assunto tratado durante o Since com o presidente nacional do 43 

Sindicato dos Economistas, a fim de dar força ao Sindicato no Amazonas, que esta completamente 44 

parado. Na ocasião a Assessora Jurídica do Corecon-AM, Dra. Carla Mendes conversou com o 45 

presidente nacional  e este explicou  os procedimentos a serem tomados pelo Regional para se ter 46 

um sindicato mais atuante. Diante do exposto, ficou decidido convocar o presidente do Sindicato do 47 
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Amazonas para uma reunião e este explicar mais sobre a representatividade no Amazonas. d) 48 

Comissão de Fiscalização CORECON-AM: O presidente informou e leu para os presentes o 49 

documento encaminhado pela Comissão de Fiscalização, os Economistas Martinho Luís Gonçalves 50 

Azevedo, Francisco de Assis Mourão Júnior e Nilson Tavares Pimentel e neste colocam a 51 

disposição da Plenária os cargos de membros da Comissão de Fiscalização, a partir do dia 52 

16/09/2016, data do documento. Referente ao assunto o presidente Nelson Azevedo disse sentir a 53 

saída dos membros, pois reconhece o excelente trabalho que fizeram a frente da Comissão. Mas 54 

como a decisão dos membros estava concretizada e colocada a Plenária para indicação dos 55 

membros, disponibilizou a vaga para aqueles que tivessem interesse em participar e tratar com 56 

seriedade o cargo. O Conselheiro Marcus Anselmo da Cunha Evangelista e José Guilherme Fonseca 57 

de Azevedo colocaram seus nomes a disposição, ficando assim formada a nova Comissão: Marcus 58 

Anselmo da Cunha Evangelista, José Guilherme Fonseca de Azevedo e Marcello Daniel Laredo, 59 

sob a presidência do Economista Marcus Anselmo da Cunha Evangelista.  2. ORDEM DO DIA: 60 

2.1 Andamento do Processo de Atualização do Regimento Interno: A comissão que trata da 61 

atualização do Regimento Interno informou que esta em fase de finalização de ajustes e passará 62 

para a plenária analisar. 2.2 SINCE 2016: O assunto foi tratado anteriormente. 2.3 Ofício Circular 63 

nº 117/2016/COFECON- Escolha Destaque Econômico do Ano: O assunto foi tratado 64 

anteriormente. 2.4 Processo Eleitoral 2016: O presidente informou que a Comissão Eleitoral até o 65 

presente momento está fazendo um excelente trabalho e tomou ciência de algumas solicitações de 66 

impugnações de candidatos e chapas. Como alguns membros da Comissão não estão presentes na 67 

Plenária, o referido assunto competirá a Comissão o correto andamento, com o apoio da Assessoria 68 

Jurídica do Regional. 2.5 Processos Administrativos: Conselheiro Relator: MARCUS 69 

ANSELMO DA CUNHA EVANGELISTA: Registros de Pessoa Física:  a) Daniel José das 70 
Chagas– Registro nº. 2.988 – Registro com diploma – UFAM; O conselheiro relator analisou o 71 

processo e seu voto foi pelo deferimento, pois todos os documentos estavam conforme o que 72 

descreve a padronização de dados de registro dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas no 73 

Sistema Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu voto foi seguido pela Plenária. b) Wanessa Cascais 74 

de Souza– Registro nº. 2.989 – Registro com diploma –UNINORTE; O conselheiro relator analisou 75 

o processo e seu voto foi pelo deferimento, pois todos os documentos estavam conforme o que 76 

descreve a padronização de dados de registro dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas no 77 

Sistema Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu voto foi seguido pela Plenária. c) Marcos Jorge 78 

Ferreira das Neves– Foi retirado de pauta, devido a falta de pagamento da taxa de inscrição. 3. 79 

FINANCEIRO: 3.1 Demonstrativo Financeiro Prestação de Contas AGOSTO/2016: Com a 80 

palavra o presidente informou que o contador comunicou sua ausência devido manutenção do 81 

sistema Siscont, não sendo possível a apresentação da contabilidade do mês de agosto, ficando para 82 

a próxima plenária. 3.2 Total de Projetos Registrados no mês de AGOSTO/2016: O presidente 83 

da Sessão Plenária Nelson Azevedo informou que no mês de agosto/2016 foram registrados 39 84 

projetos, sendo 10 projetos de Pessoa Física e 29 Projetos de Pessoa Jurídica, perfazendo o valor de 85 

R$ 7.800,00( sete mil e oitocentos reais). OUTROS ASSUNTOS: 4.1 Informes das Comissões: - 86 

COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS: Com a palavra o presidente da Comissão, Stony 87 

Bindá Figueiredo informou que conforme calendário das visitas mensais, ele veio e estará vindo ao 88 

Conselho para analisar as contas. - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO- Com a saída e 89 

incorporação de novos membros, a nova comissão irá apresentar seu cronograma de trabalho de 90 

fiscalização.  COMISSÃO DE LICITAÇÃO Qualquer necessidade de processo está sendo feito 91 

dentro das normas licitatórias- COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL- A 92 

Comissão de Valorização Profissional dará andamento nos projetos e o próximo evento agendado 93 

no calendário é o ECONOJOGOS, em homenagem ao Estudante de Economia. Será realizado no 94 
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dia 29/10/2016, com local a ser definido. Pede participação de todos, pois precisará de ajuda nas 95 

atividades que serão desenvolvidas. O economista José Guilherme Fonseca de Azevedo por motivos 96 

particulares repassou a presidencia do Grupo de Trabalho formado para ajudar nas ações da 97 

Comissão de Valorização para a Economista Kamilla Loureiro. Com a palavra o presidente da 98 

Sessão, Sr. Nelson Azevedo dos Santos agradeceu a presença de todos, leu para os presentes a 99 

Resolução 151, de 16 de setembro de 2016, que dispõe da segurança dos documentos da eleição 100 

2016. Conforme o calendário, a décima sessão plenária ordinária será realizada no dia 08/10/2016, 101 

às 09:00h. E nada mais havendo a tratar, Sr. Nelson Azevedo dos Santos deu por encerrado os 102 

trabalhos da Nona Sessão Plenária Ordinária, às 12 horas, dos quais eu Albertina de Fátima Souza 103 

de Santana, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo 104 

Presidente da Sessão. Manaus, 17 de setembro de 2016.  105 
 106 
 107 
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Econ. Nelson Azevedo dos Santos 109 
Presidente 110 
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Econ. Albertina de Fátima Souza de Santana 115 
CORECON-AM nº. 2.499 116 
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