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 2 
ATA DA 12ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 3 
DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13º 4 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 16 DE 5 
DEZEMBRO DE 2017. 6 

MEMBROS PARTICIPANTES – Conselheiros: Nelson Azevedo dos Santos, Stony Bindá 7 

Figueiredo, Francisco de Assis Mourão Júnior, Nilson Tavares Pimentel, Pedro de Faria e Cunha 8 

Monteiro, Bianca de Alencar Mourão, Martinho Luis Gonçalves Azevedo e Kamilla Ingrid Loureiro 9 

e Silva. Estavam presentes na reunião, o fiscal do Regional Sr. Luiz Cesar Teixeira da Silveira, a 10 

Assessora Jurídica Carla Mendes, o Contador, Sr. alber Furtado a Gerente Executiva Albertina de 11 

Fátima Souza de Santana e em anexo as justificativas dos conselheiros que por motivos particulares 12 

não puderam comparecer à Sessão Plenária. Registro a presença da Conselheira Federal Denise 13 

Kassama Franco do Amaral. Foi designada para secretariar a presente reunião, a Gerente Executiva 14 

Albertina de Fátima Souza de Santana. ABERTURA – Às nove horas e quinze minutos do dia 15 

dezesseis de dezembro de dois mil e dezessete, em sua sede, na Rua Leonardo Malcher, nº. 768, 16 

Centro, realizou-se a 12ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia – 13ª 17 

Região – AM. Foi designado para presidir a sessão o presidente do Corecon-AM, o  Economista 18 

Nelson Azevedo dos Santos, que distribuiu a pauta da reunião, prosseguindo com os seguintes 19 

assuntos: 1.EXPEDIENTE: 1.1  Homologação da Ata da 11ª Sessão Plenária Ordinária de 11 20 

de novembro de 2017 O presidente perguntou se todos leram a Ata previamente encaminhada por 21 

e-mail, se estava de acordo com o que foi discutido na plenária e na sequencia, não havendo 22 
nenhuma manifestação contrária, a Ata foi aprovada. 1.2 Informes da presidência: a) - Ofício 23 

Circular nº159/2017/COFECON-Aprova o regramento relativo ao procedimento eleitoral do 24 
Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Economia para 2018: Presidente da Sessão, 25 

Econ. Nelson Azevedo dos Santos apresentou para a plenária o Ofício que recebeu do COFECON, 26 

que aprova o novo regramento eleitoral do Sistema COFECON/CORECON’s. b) Deliberação nº 27 

4.891, de 20 de novembro de 2017- Homologa os Dossiês Eleitorais dos Conselhos Regionais de 28 
Economia referente o exercício de 2017: O presidente Nelson Azevedo apresentou Ofício do 29 

COFECON que homologa os Dossiês Eleitorais dos Corecon’s, ondeconsta o do CORECON-AM 30 

devidamente aprovado. c) Bônus Natalino funcionários: A plenária aprovou Bônus Natalino para 31 

os funcionários no valor de R$ 300,00 e para os prestadores de serviço R$ 250,00. d) Bônus 32 

Natalino funcionários: A plenária aprovou Bônus Natalino para os funcionários no valor de R$ 33 

300,00 e para os prestadores de serviço R$ 250,00. e) Processo Ético Disciplinar Econ. Neuler 34 

André Soares de Almeida: A Conselheira Federal Denise Kassama informou que foi julgado o 35 

processo e o economista deve apresentar sua defesa. f) Homologação Proposta Orçamentária 36 

2018: O documento da Proposta Orçamentária foi enviado para os conselheiros por e-mail para 37 

análise. O contador, Sr. Alber Furtado pediu a palavra e explicou para os presentes como foi feita a 38 

Proposta para o exercício de 2018 e na sequencia, não havendo nenhuma manifestação contrária, a 39 

Proposta Orçamentária 2018 foi aprovada, no valor de R$ 687.798,58 (Setecentos e oitenta e sete 40 

mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos). Documento em anexo.  f) Ofício 41 

Circular nº 163/2017/COFECON- Resultado  da Assembleia de Delegados – Eleitores, 42 
ocorrida no dia 1º de dezembro de 2017: O presidente da Sessão Plenária Nelson Azevedo passou 43 

a palavra para a Conselheira Federal Denise Kassama que explicou em seguida o resultado da 44 

Assembléia de Delegados, ocorrida em Brasilia. O documento lido consta em anexo a esta Ata. g) 45 

Ofício Circular nº 164/2017/COFECON- Resultado  da Eleição para presidente e vice-46 
presidente do COFECON: O presidente informou para os presentes o resultado da Eleição do 47 

COFECON, onde os Conselheiros Federais Wellington Leonardo da Silva e Bianca Lopes de 48 

Andrade Rodrigues, respectivamente foram eleitos Presidente e Vice-Presidente do COFECON, 49 

com mandato para o exercício de 2018. h) Ofício Circular nº 165/2017/COFECON – Escolha 50 



 
 

 

Destaque do Ano-COFECON: A plenária indicou por categoria : - DESTAQUE TÉCNICO: 51 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE/ DESTAQUE ACADÊMIA: Universidade 52 

Estadual de Campinas- UNICAMP/ DESTAQUE MÍDIA: GLOBO NEWS. i) Ofício Circular nº 53 

1040/2017/COFECON- Escolha Personalidade Econômica: A plenária indicou a economista 54 

Tânia Bacelar de Araújo. j) Definição do Presidente Interino 2018: Com a palavra, o presidente 55 

da Sessão Plenária Nelson Azevedo dos Santos informou que conforme Regimento Interno e 56 
conforme Resolução nº 1.979/2017, de 11/09/2017, do COFECON Artigo 6º [...] § 1º No período 57 

compreendido entre o término do mandato de Presidente e Vice-Presidente e a posse dos novos 58 

dirigentes conforme disposto neste item, o Corecon será legalmente representado pelo Conselheiro 59 

Efetivo com registro mais antigo, integrante dos terços remanescentes de seu Plenário. Dessa 60 

forma o Conselheiro com registro mais antigo, do terço remanescente da plenária é o Economista 61 

Nilson Tavares Pimentel e ocupará o cargo de presidente interino, até a escolha do novo presidente 62 

da autarquia. k) Homologação Resultado Prêmio Destaque do Ano CORECON-AM: O 63 

presidente Nelson Azevedo dos Santos comunicou que conforme a votação, o Economista 64 

Marcelo Souza Pereira foi eleito o Economista Destaque do Ano 2017. l) Ofício Circular nº 65 

168/2017/COFECON-Solicita contribuição ao CORECON-MG:Congresso Brasileiro de 66 
Economia: O presidente Nelson Azevedo dos Santos informou que recebeu Oficio do Cofecon, 67 

onde solicita apoio financeiro para ajudar o CORECON-MG, devido as despesas oriundas do 68 

Congresso Brasileiro de Economia, ocorrido em setembro/2017. A plenária decidiu que devido às 69 

contenções de gastos e situação atual, devido à alta inadimplência, no momento não poderá ajudar o 70 

Regional. m) Ofício nº 171/2017/COFECON- Descontinuidade dos serviços fornecidos pela 71 

Implanta Informática em relação à alteração do sistema contábil: O presidente passou a palavra 72 

a Conselheira Federal, Denise Kassama que explicou que a partir de fevereiro/2018 a empresa 73 

Implanta Informática descontinuará o fornecimento dos serviços contábeis ora contratados em 74 

virtude das alterações do método utilizado para tais serviços. As alterações decorrem das 75 

adequações às novas normas internacionais contábeis, as quais afetam todos os setores e órgãos 76 

governamentais, motivo pelo qual a empresa deixará de utilizar a versão antiga do sistema em 77 

desacordo com os novos regramentos. A Autarquia deu inicio a procedimentos para uma futura 78 

contratação, onde foi verificada uma grande disparidade dos custos. A previsão é de que seja 79 

rateado entre os Corecon’s, ficando para o Corecon-AM uma média de R$ 564,48 mensal. 2. 80 

FINANCEIRO: 2.1 Demonstrativo Financeiro Prestação de Contas NOVEMBRO/2017: Com 81 

a palavra o contador Sr. Alber Furtado apresentou o movimento econômico-financeiro até 82 

NOVEMBRO/2017. A Receita Orçamentária com um total de R$ 615.357,92(Seiscentos e quinze 83 

mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos). A Despesa Orçamentária até o 84 

período foi de R$ 593.737,67 ( Quinhentos e noventa e três mil, setecentos e trinta e sete reais e 85 

sessenta e sete centavos). RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: R$ 21.620,25 (Vinte e um mil, 86 

seiscentos e vinte  reais e vinte e cinco centavos). RESULTADO PATRIMONIAL: 87 

R$15.244,29(Quinze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos). O Disponível 88 

Financeiro é de R$ 104.317,00 (Cento e quatro mil, trezentos e dezessete reais). 2.2 Total de 89 

Projetos Registrados no mês de NOVEMBRO/2017: Total de Projetos 30: 12 Projetos Pessoa 90 

Física e 18 Projetos Pessoas Jurídicas: perfazendo o valor de R$ 6.600,00 (Seis mil e seiscentos 91 

reais). Investimentos totais dos Projetos nos meses: Julho/2017: R$100.311.034,27 (Cem milhões, 92 

trezentos e onze mil, trinta e quatro reais e vinte e sete centavos)  e Mão de obra gerada: 457 93 

empregos; Agosto/2017: R$187.742.949,37(Cento e oitenta e sete milhões, setecentos e quarenta e 94 

dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos) e Mão de obra gerada: 696 95 

empregos; Setembro/2017: R$ 31.534.652,21( Trinta e um milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, 96 

seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos) e Mão de obra gerada: 230 empregos; 97 

Outubro/2017: R$ 94.497.658,61(Noventa e quatro milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, 98 

seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos) e Mão de obra gerada: 425 empregos. 99 

Novembro/2017: R$ 138.883.304,75(Cento e trinta e oito milhões, oitocentos e oitenta e três mil, 100 



 
 

 

trezentos e quatro reais e setenta e cinco centavos) e Mão de obra gerada: 2.156 empregos.  3. 101 

ORDEM DO DIA: 3.1 INFORME DAS COMISSÕES, com a palavra o presidente do Corecon-102 

AM, Nelson Azevedo dos Santos neste momento abre o espaço para o pronunciamento das  103 

Comissões de Trabalho. a) Comissão de Tomada de Contas: O Coordenador da Comissão, não 104 

teve nada a informar. b) Comissão de Licitação: O Coordenador da Comissão, Conselheiro Nilson 105 

Tavares Pimentel no momento não teve nada a informar. c) Comissão de Fiscalização: O 106 

Coordenador da Comissão de Fiscalização, Francisco de Assis Mourão Junior no momento não teve 107 

nada a informar d) Comissão de Valorização Profissional: Com a palavra a coordenadora da 108 

comissão, Bianca Mourão, informou que irá verificar a possibilidade de cursos e dar continuidade 109 

ao Café Econômico. e) Comissão de Educação: O Coordenador da Comissão de Educação, 110 

Francisco de Assis Mourão Junior no momento não teve nada a informar. f) Comissão de 111 

Comunicação: O Coordenador da Comissão Stony Bindá Figueiredo, apresentou o informativo 112 

aos presentes, devidamente aprovado, será encaminhado à gráfica para confecção e enviado aos 113 

associados.  g) Comissão de Controladoria e Transparência: O coordenador da Comissão, 114 

Martinho Azevedo O Coordenador da Comissão Martinho Luis Gonçalves Azevedo, informou mais 115 

uma vez  que irá atender aos requisitos legais em todas as ações do conselho, principalmente na 116 

questão transparência. 3.2 INFORMES CONSELHO FEDERAL. Com a palavra a conselheira 117 

federal Denise Kassama informou das suas ações junto ao Conselho Federal. 4. Homologação de 118 

Registros: Conselheiro Relator: MARTINHO LUIS GONÇALVES AZEVEDO: Devido 119 

ausência do conselheiro relator, os processos foram analisados pelo conselheiro Francisco de 120 
Assis Mourão Junior. 4.1 Registros de Pessoa Física: a) WELLEN DE SOUZA REIS– Registro 121 

nº. 3.022 – Registro com diploma – UFRR; O conselheiro relator analisou o processo e seu voto foi 122 

pelo deferimento, pois todos os documentos estavam conforme o que descreve a padronização de 123 

dados de registro dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Sistema Cofecon/Corecon’s. Em 124 

seguida seu voto foi seguido pela Plenária. b) ANA MARIA VASCONCELOS RODRIGUES– 125 

Registro nº. 1.129 – Registro com diploma – UFAN; O conselheiro relator analisou o processo e 126 

seu voto foi pelo deferimento, pois todos os documentos estavam conforme o que descreve a 127 

padronização de dados de registro dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Sistema 128 

Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu voto foi seguido pela Plenária.  4.2 Homologação de Registro 129 

de Pessoa Jurídica: Retorno.Conselheiro Relator: MARTINHO LUIS GONÇALVES 130 
AZEVEDO: Processo nº 028/2017-P.J.C DE AZEVEDO E CIA LTDA: o conselheiro relator 131 

analisou o processo e seu voto foi pelo deferimento, pois os documentos estavam conforme o que 132 

descreve a padronização de dados de registro dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas no 133 

Sistema Cofecon/Corecon’s. Em seguida seu voto foi seguido pela Plenária. 4.3 Cancelamento de 134 

Registro de Pessoa Física: Conselheiro Relator:Francisco de Assis Mourão Júnior- a) 135 
SILVANA DE SOUZA FRANCO, 020/2006. Não exercício da Profissão, exercício de outra 136 

atividade – Agente de Serviço/Nível Fundamental-MPE/AM. Após análise da documentação 137 

apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o 138 

subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois a documentação apresentada pela 139 

economista é suficiente para o cancelamento, onde comprova que a solicitante não exerce a função 140 

de economista. O Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto 141 

acompanhado pela Plenária; b) JOÃO ANDRÉ RIBEIRO PACHECO, 314/2015. Não exercício 142 

da Profissão, exercício de outra atividade – Desemprego Permanente . Após análise da 143 

documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao 144 

que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois a documentação 145 

apresentada pela economista é suficiente para o cancelamento, onde comprova que o solicitante não 146 

exerce a função de economista. O Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu 147 

voto acompanhado pela Plenária; c) RAFAELLA LOPES FEITOZA MELLO, 085/2014. Não 148 

exercício da Profissão, exercício de outra atividade – Desemprego Permanente Após análise da 149 

documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao 150 



 
 

 

que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois a documentação 151 

apresentada pela economista é suficiente para o cancelamento, onde comprova que o solicitante não 152 

exerce a função de economista. O Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu 153 

voto acompanhado pela Plenária; d) SCHEYLA MARCELLO GONÇALVES, 060/1985. Não 154 

exercício da Profissão, exercício de outra atividade – Aposentadoria. Após análise da documentação 155 

apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o 156 

subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois a documentação apresentada pela 157 

economista é suficiente para o cancelamento, onde comprova que o solicitante não exerce a função 158 

de economista. O Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto 159 

acompanhado pela Plenária; e) SARA VALE DUTRA LIMA, 182/2015. Não exercício da 160 

Profissão, exercício de outra atividade – Assessor Especial de Saúde. Após análise da 161 

documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao 162 

que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois a documentação 163 

apresentada pela economista é suficiente para o cancelamento, onde comprova que o solicitante não 164 

exerce a função de economista. O Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu 165 

voto acompanhado pela Plenária; f) MARIA RAIMUNDA MORAES BARROSO, 048/2015. Não 166 

exercício da Profissão, exercício de outra atividade – Desemprego Permanente. Após análise da 167 

documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao 168 

que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois a documentação 169 

apresentada pela economista é suficiente para o cancelamento, onde comprova que o solicitante não 170 

exerce a função de economista. O Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu 171 

voto acompanhado pela Plenária; g) CAIO RICARDO SOUZA DOS SANTOS, 028/2014. Não 172 

exercício da Profissão, exercício de outra atividade – Executivo de Contas/Vendas. Após análise da 173 

documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao 174 

que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois a documentação 175 

apresentada pela economista é suficiente para o cancelamento, onde comprova que o solicitante não 176 

exerce a função de economista. O Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu 177 

voto acompanhado pela Plenária. h) ANDRÉ DO CARMO ALBUQUERQUE, 012/2008. Não 178 

exercício da Profissão, exercício de outra atividade – Desemprego Permanente. Após análise da 179 

documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao 180 

que prevê o subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois a documentação 181 

apresentada pela economista é suficiente para o cancelamento, onde comprova que o solicitante não 182 

exerce a função de economista. O Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu 183 

voto acompanhado pela Plenária. i) FABYANNE GOMES PIMENTA, 027/2007. Não exercício 184 

da Profissão, exercício de outra atividade – Consultora de RH. Após análise da documentação 185 

apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o 186 

subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois a documentação apresentada pela 187 

economista é suficiente para o cancelamento, onde comprova que o solicitante não exerce a função 188 

de economista. O Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto 189 

acompanhado pela Plenária. j) SIDNEIA MATOS DE OLIVEIRA, 043/2015. Não exercício da 190 

Profissão, exercício de outra atividade – Técnica em Enfermagem. Após análise da documentação 191 

apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o 192 

subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois a documentação apresentada pela 193 

economista é suficiente para o cancelamento, onde comprova que o solicitante não exerce a função 194 

de economista. O Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto 195 

acompanhado pela Plenária. k) JOSÉ ALTEMAR PINHEIRO DA SILVA, 069/2015. Não 196 

exercício da Profissão, exercício de outra atividade – Vigia Noturno. Após análise da documentação 197 

apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o 198 

subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois a documentação apresentada pela 199 

economista é suficiente para o cancelamento, onde comprova que o solicitante não exerce a função 200 



 
 

 

de economista. O Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto 201 

acompanhado pela Plenária. l) JACQUELINE SIQUEIRA SURIADAKIS, 092/2008. Não 202 

exercício da Profissão, exercício de outra atividade – Auditora. Após análise da documentação 203 

apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê o 204 

subitem 8.3.1, inciso II, do capítulo 6.1.1.1 da Consolidação, pois a documentação apresentada pela 205 

economista é suficiente para o cancelamento, onde comprova que o solicitante não exerce a função 206 

de economista. O Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto 207 

acompanhado pela Plenária. 4.4 Suspensão de Registro de Pessoa Física: Conselheiro Relator: 208 

FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JUNIOR: a) VICTOR TAPAJOS ARAUJO: Economista 209 

formalizou seu pedido de suspensão de registro, alegando desemprego temporário. Após análise da 210 

documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao 211 

que prevê o subitem 8.2, inciso I, do Capítulo 6.1.1.1.1 da Consolidação, de forma que o 212 

Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo seu voto sido acompanhado pela 213 

Plenária; 4.5 Registro ativo com desconto em função da idade: Conselheiro Relator: 214 

FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JUNIOR:  a) JOSÉ MARCELO CASTRO LIMA, 215 

REGISTRO Nº 121.  Economista solicitou o  Registro Ativo em função da idade. Após análise da 216 
documentação apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que 217 
prevê a 161 Consolidação, de forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo  218 
seu voto sido acompanhado pela Plenária. b) OTAVIO OLIVEIRA DE MENDONÇA, REGISTRO 219 

Nº 39.  Economista solicitou o  Registro Ativo em função da idade. Após análise da documentação 220 
apresentada o Conselheiro Relator constatou que o pedido do Requerente atende ao que prevê a 161 221 
Consolidação, de forma que o Conselheiro relator votou pelo deferimento do pedido, tendo  seu voto 222 
sido acompanhado pela Plenária5. OUTROS ASSUNTOS, - Com a palavra o presidente da Sessão, 223 

Sr. Nelson Azevedo dos Santos agradeceu a presença de todos, em especial aos conselheiros e 224 

corpo funcional que o apoiaram e ajudaram durante os anos que esteve como presidente do 225 

CORECON-AM. E nada mais havendo a tratar, o conselheiro e presidente da Sessão Nelson 226 

Azevedo dos Santos deu por encerrado os trabalhos da Décima Segunda Sessão Plenária Ordinária, 227 

às 12 horas, dos quais eu Albertina de Fátima Souza de Santana, lavrei a presente Ata que, lida e 228 

achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente da Sessão. Manaus, 16 de dezembro de 229 

2017. 230 
 231 
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