
 

 

 1 
ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 2 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13º 3 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 10 DE MARÇO 4 
DE 2021. 5 

MEMBROS PARTICIPANTES – Conselheiros: Martinho Luís Gonçalves Azevedo, Michele Lins 6 
Aracaty e Silva, Francisco de Assis Mourão Junior, Leonardo Marcelo dos Reis Braule Pinto , 7 
Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, Nelson Azevedo dos Santos, Arlene Gomes de Sousa e José 8 
Guilherme Fonseca de Azevedo. Estavam presentes na reunião a Dra. Carla Ferreira Mendes, o 9 
Fiscal da Profissão Luiz Cesar Teixeira da Silveira e a Gerente Executiva Albertina Santana. 10 
Registrou-se ainda a presença do contador do CORECON-AM, Sr. Alber Furtado.  Foi designado 11 
para secretariar a presente reunião, a Gerente Executiva Albertina Santana. ABERTURA – Às 12 
dezesseis horas do dia dez de março de dois mil e vinte e um, através da Plataforma Zoom de 13 
Vídeo Conferência  realizou-se a 3ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia – 14 
13ª Região – AM. Foi designado para presidir a sessão o presidente do CORECON-AM, o 15 
Economista Martinho Luís Gonçalves Azevedo, que abrindo a reunião saudou os presentes, 16 
estando grato pela saúde de todos nesse momento delicado que estamos enfrentando. Conforme 17 
a pauta da reunião e obedecendo o regimento interno, informou que todos os Conselheiros 18 
presentes poderão manifestar as suas ideias e prosseguiu com os seguintes assuntos: 1. 19 
EXPEDIENTE: 1.1 - Leitura e Aprovação da Ata da 2ª Sessão Plenária Ordinária de 10 de fevereiro 20 
de 2021: - Analise e votação do Parecer da CTC, Balancetes e Prestação de Contas exercício de 21 
2020;- Analise e votação do Parecer da CTC, Proposta Orçamentária 2021 O Presidente 22 
questionou sobre a leitura e analise da ata mencionada e após não haver manifestações a ata foi 23 
aprovada; Com a palavra, o presidente  Martinho Azevedo informou que em decorrência da 24 
solicitação da conselheira Lena Andrea Lima Muniz, que pediu vista nas peças contábeis para 25 
emissão de seu parecer, a aprovação do parecer da comissão de tomada de contas referente as 26 
peças contábeis: Balancete 1º Trimestre 2020, Balancete 2º Trimestre 2020, Balancete 3º 27 
Trimestre 2020, Prestação de Contas 2020 e Proposta Orçamentária 2021 foi transferida para a 3º 28 
sessão plenária ordinária. Na oportunidade comunicou que a conselheira Lena Muniz não pôde 29 
está presente na reunião mas informou que a mesma analisou as peças contábeis e que a mesma 30 
está de acordo com o parecer da Comissão de Tomada de Contas. Em seguida passou a palavra ao 31 
presidente da Comissão de Tomada de Contas, Marcus Anselmo da Cunha Evangelista onde 32 
informou que o pedido de vista atrasou o envio ao COFECON das peças contábeis e que aprovado 33 
o parecer pelo plenário, os referidos documentos sejam repostados ao Conselho Federal de 34 
Economia. As peças foram enviadas aos conselheiros e após análise das peças contábeis e do 35 
parecer emitido pela Comissão de Tomada de Contas a plenária aprovou o Balancete 1º Trimestre 36 
2020, Balancete 2º Trimestre 2020, Balancete 3º Trimestre 2020, Prestação de Contas 2020 e 37 
Proposta Orçamentária 2021. 1.2 Apresentação de Relatório Orçamentário, Financeiro e Contábil 38 
pelo Contador do CORECON-AM: Em decorrência de problemas técnicos no áudio do contador, o 39 
presidente solicitou inserir na tela o quadro das demonstrações financeiras comparando o 40 
exercício de 2020 e 2021 entre o que foi orçado e o executado na receita e despesa. 1.3 41 
Correspondências Enviadas e Recebidas: O Presidente informou que foram enviados por e-mail 42 
uma planilha com os atos normativos, ofícios e demais reuniões atualizadas e uma relação de 43 
todos os documentos recebidos pelo CORECON-AM; 1.4 Apresentação e leitura de requerimentos 44 
e indicações: Houve uma indicação para essa plenária proposta pela conselheira Michele Lins 45 
Aracaty e Silva. Com a palavra a conselheira explicou que recebeu algumas cobranças sobre o 46 
CORECON-AM desenvolver o estudo sobre a cesta básica e propôs aos conselheiros o apoio para o 47 



 

 

retorno dos estudos, com ajuda de alunos e o apoio financeiro para desempenhar o trabalho em 48 
forma de parceria. A ideia é que o projeto seja do conselho e não da gestão, para que este seja 49 
dado continuidade. Com a palavra o conselheiro Francisco de Assis Mourão Junior disse ser 50 
favorável, mas que precisava analisar os custos, pois o conselho não usufrui de recursos para 51 
desenvolver o projeto. Sugeriu no entanto, fazer o projeto para levantar todos os custos. 52 
Aproveitou para falar que a Prefeitura de Manaus tem o projeto de levantamento de inflação do 53 
município e o CORECON-AM poderia fechar uma parceria e com o apoio da prefeitura os dois 54 
estudos: Cesta Básica e Inflação do Município poderiam ser feitos conjuntamente, com o apoio do 55 
Sindicato dos Economistas. Pediu a palavra o conselheiro Marcus Evangelista e achou a ideia 56 
excelente, mas explicou que o referido assunto já foi tratado pelo sindicato dos economistas e na 57 
época sofreram um processo federal pelo DIEESE, por acharem que esta atividade é exclusiva 58 
deles. Na época fizeram um projeto e levantaram o custo, que ficou aproximadamente 59 
R$200.000,00(Duzentos mil reais) a cada 6 meses. O conselheiro Marcus Evangelista disse ser 60 
favorável, mas deixou o alerta junto ao DIEESE. Com a palavra o presidente Martinho Azevedo 61 
sugeriu fazer um projeto bem elaborado, tecnicamente e substancial, que parta do modelo de 62 
Termo de Referência, pois o apoio e patrocínio irá pedir apoio.1.5 Comunicação dos Conselheiros 63 
Regionais: Foi aberta a palavra para os conselheiros e sem manifestação, passou para o próximo 64 
item da pauta.     1.6 Comunicação da Conselheira Federal e Vice-Presidente do COFECON: O 65 
presidente Martinho Azevedo comunicou o plenário que a conselheira federal Denise Kassama 66 
justificou sua ausência, pois o horário conflitou com uma demanda do COFECON em que a mesma 67 
estará representando. 1.7. Comunicação das Comissões de Trabalho do CORECON-AM 2021:- -68 
Comissão de Tomada de Contas: O presidente da Comissão de Tomada de Contas, Marcus 69 
Anselmo da Cunha Evangelista comunicou  não ter nada a acrescentar. -Comissão de Fiscalização: 70 
O presidente da Comissão de Fiscalização, Marcus Anselmo da Cunha Evangelista comunicou não 71 
ter nada a acrescentar. -Comissão de Valorização Profissional: A presidente da Comissão de 72 
Valorização Profissional, Arlene Sousa agradeceu aos que participaram do evento em homenagem 73 
ao Dia Internacional da Mulher e aproveitou para lembrar os vídeos que os presidentes ficaram de 74 
gravar em alusão as comemorações aos 50 anos do CORECON-AM. 1.8. Comunicação da Vice-75 
Presidência: Com a palavra a vice-presidente Michele Lins Aracaty e Silva agradeceu a presença 76 
dos conselheiros e demais presentes. Informou que o CORECON-AM está desenvolvendo 77 
excelentes ações e que precisa do apoio de todos. 1.9. Comunicação do Presidente: O presidente 78 
Martinho Azevedo agradeceu a presença de todos. Informou que o CORECON-AM participou de 79 
reuniões importantes, com o CODESE e Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O assunto 80 
solicitado pela Comissão de Fiscalização sobre oficializar o Conselho Regional de Administração-81 
CRA obteve êxito. Em reunião com o CRA foi acertado a não cobrança feita às consultorias 82 
econômicas que possuem o mesmo CNAE em gestão, além de estabelecer a aproximação dos 83 
conselhos de classe regional e federal, onde serão feitas parcerias nos cursos e palestras para o 84 
associado da capital e interior. Comunicou que a mesma empresa objeto de fiscalização do 85 
CORECON-AM já está sendo fiscalizada pelo CRA e conjuntamente irão dar o diagnóstico. Pediu a 86 
palavra o conselheiro Marcus Evangelista e pediu o apoio do presidente, pois os projetos de 87 
agronegócio só podem ser feitos por engenheiros florestais e agrônomos e que precisamos ter 88 
abertura para o profissional economista fazer o projeto. Com a palavra o presidente Martinho 89 
Azevedo disse já está tratando o assunto junto aos órgãos competentes e que disponibilizará uma 90 
norma para divulgação. O conselheiro Marcus Evangelista solicitou a norma, que disse ser muito 91 
importante principalmente para o economista do interior. Com a palavra o conselheiro Nelson 92 
Azevedo disponibilizou total apoio da FIEAM. 2. Ordem do Dia: 2.1. Matérias e Assuntos para 93 
Deliberação do Plenário. Com a palavra o presidente Martinho Azevedo comunicou o envio para 94 



 

 

os conselheiros do Termo de Referência para aprovação, pois trata-se da contratação do serviço 95 
de criação do site, hoje considerado um dos assuntos mais importantes para resolver. Em seguida, 96 
aprovado o termo, será encaminhado à comissão de licitação do regional para dar sequência ao 97 
processo de contratação de um novo site. Comunicou que brevemente os associados receberão 98 
mensagem de watzap, com o objetivo de facilitar o atendimento e que está no aguardo da 99 
assessoria jurídica fazer o termo de uso do celular e watzap. Informou também que o CORECON-100 
AM lançará várias atividades em homenagem aos 50 anos, onde será lançado um livro durante a 101 
Semana do Economista 2021. Está no aguardo do orçamento do selo do jubileu. A comissão de 102 
valorização profissional está organizando a programação ao longo do ano. Pediu apoio na 103 
divulgação dos eventos e a participação de todos. Outra ação do CORECON-AM é a aproximação 104 
do CORECON-AM e os Jovens Economistas, que visa a integração dos cursos de economia, 105 
profissionais economistas e mercado de trabalho. Informou os conselheiros que o CORECON-AM 106 
recebeu um comunicado sobre a renovação do domínio e está analisando o valor a ser pago. O 107 
presidente Martinho Azevedo comunicou que o CORECON-AM em parceria com a Sedecti, Basa e 108 
Suframa farão wokshops e que as datas dos eventos serão divulgadas. Comunicou que os boletins 109 
do CORECON-AM serão retomados e que brevemente será lançado. Inicialmente será colocado 110 
para apreciação dos conselheiros, sendo aprovado, será lançado para a classe toda. Umas das 111 
ações que este ano está no calendário do CORECON-AM é o lançamento do Guia de Educação 112 
Financeira e que precisa do apoio financeiro para a confecção. Solicitou o apoio das consultorias, 113 
pois como contrapartida serão divulgadas suas logomarcas no documento. 2.1.1 Novos Registros 114 
– Conselheiro Relator: Marcus Anselmo da Cunha Evangelista: PESSOA JURÍDICA DEFERIDO: 115 
Processo nº 002/2021 2.1.2 Cancelamento, Suspensão, Ativo com Desconto e Extinção - 116 
Conselheiro Relator: Marcus Anselmo da Cunha Evangelista: a) SUSPENSÃO DE REGISTRO 117 
DEFERIDO: Processo 032/2014 Reg. Nº 2.587 ; b) CANCELAMENTO DE REGISTRO: DEFERIDO: 118 
Processo  026/2018 Reg. Nº 3.048 ; Processo  024/2014 Reg. Nº 2.579; Processo  009/2010 Reg. Nº 119 
2.288; c) REGISTRO EXTINTO: DEFERIDO: Processo  028/1985 Reg. Nº 782; E nada mais havendo a 120 
tratar, o conselheiro e presidente da Sessão Martinho Luís Gonçalves Azevedo deu por encerrado 121 
os trabalhos da Terceira Sessão Plenária Ordinária, às 17:30 horas, dos quais eu Albertina de 122 
Fátima Souza de Santana, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim 123 
e pelo Presidente da Sessão. Manaus, 10 de março de 2021. 124 
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Econ. Martinho Luís Gonçalves Azevedo 127 
Presidente da Sessão 128 

CORECON-AM nº 1.522 129 
 130 
 131 

Econ.  Albertina de Fátima Souza de Santana 132 
Gerente  133 

CORECON-AM nº. 2.499 134 


