
 

 

 1 
ATA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 2 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13º 3 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 4 
2021. 5 

MEMBROS PARTICIPANTES – Conselheiros: Martinho Luís Gonçalves Azevedo, Michele Lins 6 

Aracaty e Silva, Francisco de Assis Mourão Junior, Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, Nelson 7 

Azevedo dos Santos, Arlene Gomes de Sousa, José Guilherme Fonseca de Azevedo, Nilson Tavares 8 

Pimentel, Waldeney de Castro Travassos.  Estavam presentes na reunião a vice-presidente do 9 

COFECON, conselheira Denise Kassama Franco do Amaral, o Fiscal da Profissão Luiz Cesar Teixeira 10 

da Silveira e a Gerente Executiva Albertina Santana. Registrou-se ainda a presença do contador do 11 

CORECON-AM, Sr. Alber Furtado.  Foi designado para secretariar a presente reunião, a Gerente 12 

Executiva Albertina Santana. ABERTURA – Às dezesseis horas do dia oito de abril de dois mil e 13 

vinte e um, através da Plataforma Zoom de Vídeo Conferência  realizou-se a 4ª Sessão Plenária 14 

Ordinária do Conselho Regional de Economia – 13ª Região – AM. Foi designado para presidir a 15 

sessão o presidente do CORECON-AM, o Economista Martinho Luís Gonçalves Azevedo, que 16 

abrindo a reunião saudou os presentes, estando grato pela saúde de todos nesse momento 17 

delicado que estamos enfrentando. Conforme a pauta da reunião e obedecendo o regimento 18 

interno, informou que todos os Conselheiros presentes poderão manifestar as suas ideias e 19 

prosseguiu com os seguintes assuntos: 1. EXPEDIENTE: 1.1 - Leitura e Aprovação da Ata da 3ª 20 

Sessão Plenária Ordinária de 10 de março de 2021: O Presidente questionou sobre a leitura e 21 

analise da ata mencionada e após não haver manifestações a ata foi aprovada; 1.2 Apresentação 22 

de Relatório Orçamentário, Financeiro e Contábil pelo Contador do CORECON-AM: Com a 23 

palavra, o contador Sr. Alber Furtado informou que analisando as peças contábeis , apesar da 24 

pandemia, a situação financeira e patrimonial no primeiro trimestre de 2021 não é preocupante, 25 

está seguindo o curso normal, comparado ao exercício de 2020 está melhor. Ou seja, está estável. 26 

1.3 Correspondências Enviadas e Recebidas: O Presidente informou que foram enviados por e-27 

mail uma planilha com os atos normativos, ofícios e demais reuniões atualizadas e uma relação de 28 

todos os documentos recebidos pelo CORECON-AM; 1.4 Apresentação e leitura de requerimentos 29 

e indicações: Não houveram indicações .1.5 Comunicação dos Conselheiros Regionais: Foi aberta 30 

a palavra para os conselheiros e o conselheiro Marcus Evangelista aproveitou o espaço para 31 

agradecer a parceria do CORECON-AM com o Manual do Projetista. Na ocasião disponibilizou 5 32 

vagas para o CORECON-AM sortear entre seus associados para o próximo curso que será ofertado.      33 

1.6 Comunicação da Conselheira Federal e Vice-Presidente do COFECON: A Conselheira Federal 34 

Denise Kassama agradeceu o convite. Parabenizou a vice-presidente do CORECON-AM, Dra. 35 

Michele Aracaty por sua participação na Revista Economista, cuja edição homenageou as 36 

Mulheres. Aproveitou para solicitar o apoio do CORECON-AM na divulgação do Desafio Quero Ser 37 

Economista e do Prêmio Brasil de Economia. 1.7. Comunicação das Comissões de Trabalho do 38 

CORECON-AM 2021:- -Comissão de Tomada de Contas: O presidente da Comissão de Tomada de 39 

Contas, Marcus Anselmo da Cunha Evangelista comunicou  não ter nada a acrescentar. -Comissão 40 

de Fiscalização: O presidente da Comissão de Fiscalização, Marcus Anselmo da Cunha Evangelista 41 

comunicou não ter nada a acrescentar. -Comissão de Licitação: A comissão não teve nada a 42 

acrescentar. -Comissão de Valorização Profissional: A presidente da Comissão de Valorização 43 

Profissional, Arlene Sousa aproveitou a presença da vice-presidente do COFECON, Denise Kassama 44 

e solicitou um vídeo para ser usado durante as homenagens aos 50 anos do CORECON-AM, de 45 

valorização da profissão.  1.8. Comunicação da Vice-Presidência: Com a palavra a vice-presidente 46 

Michele Lins Aracaty e Silva agradeceu a presença dos conselheiros e demais presentes. Informou 47 



 

 

aos presentes as ações que a mesma está na organização. Está bem adiantado o livro em 48 

homenagem ao jubileu dos 50 anos do CORECON-AM e que também está organizando junto com 49 

alguns convidados textos alusivos aos acontecimentos durante os 50 anos. Está no momento 50 

aguardando o selo comemorativo para ser implementado nas peças. O presidente Martinho 51 

Azevedo informou que enviou para a gráfica e está aguardando o modelo para aprovação.   1.9. 52 

Comunicação do Presidente: O presidente Martinho Azevedo agradeceu a presença de todos. 53 

Informou que o CORECON-AM reuniu com a SUFRAMA, que solicita deste CORECON-AM sugestões 54 

sobre o Roteiro de Apresentação de Projetos Técnico Econômicos. Foi enviado aos economistas 55 

associados e empresas de consultoria a solicitação de contribuições, onde já recebeu excelentes 56 

manifestações e as sugestões serão compiladas em posteriormente enviadas à SUFRAMA. 57 

Solicitou o envio de ofício de agradecimentos às consultorias que enviaram suas sugestões. Na 58 

oportunidade informou a todos que todas as peças contábeis do CORECON-AM foram aprovadas 59 

pelo COFECON e também foi enviado ao TCU o Relatório de Gestão 2020. Solicitou enviar para os 60 

conselheiros as certidões negativas. Comunicou que ocorrerá a reformulação no orçamento para 61 

inclusão de rubricas como a despesa da criação do novo site, a reforma do telhado e a 62 

homenagem aos 50 anos do CORECON-AM. 2. Ordem do Dia: 2.1. Matérias e Assuntos para 63 

Deliberação do Plenário. Com a palavra o presidente Martinho Azevedo  informou que o Boletim 64 

referente ao mês de março está sendo finalizado para divulgação para os conselheiros; Informou 65 

que o CORECON-AM renovou o domínio por mais 5 anos; Informou que ocorreu a contratação da 66 

empresa de dedetização, cuja vencedora foi a Saniteck; Informou que os colaboradores 67 

participaram de reunião do COFECON, onde foram tratados assuntos referente ao novo sistema de 68 

cadastro e contábil, com data de migração para o mês de agosto/2021; Os assuntos referente ao 69 

envio do Relatório de Gestão ao TCU, reunião com a SUFRAMA e envio e aprovação das peças 70 

contábeis pelo COFECON foram tratadas no item anterior.  Em relação a licitação do site informou 71 

os prazos estabelecidos no edital. Informou que todas as informações encontram-se no site. O 72 

assunto que ele trouxe para plenária é sobre a realização do Encontro das Entidades de 73 

Economistas da Amazônia Legal- ENAM. O evento terá a participação dos CORECON’S do norte, 74 

com data prevista para maio/2021, será de forma online, não acarretando ônus para o conselho. 75 

Solicitou o apoio dos presentes para a realização. 2.1.1 Novos Registros – Conselheiro Relator: 76 

Marcus Anselmo da Cunha Evangelista: PESSOA FÍSICA DEFERIDO: Processo nº 205/1994 Reg. Nº 77 

1.218  2.1.2 Cancelamento, Suspensão, Ativo com Desconto e Extinção - Conselheiro Relator: 78 

Marcus Anselmo da Cunha Evangelista: a) CANCELAMENTO DE REGISTRO: DEFERIDO: Processo  79 

240/2015 Reg. Nº 2.883 ; Processo  226/2015 Reg. Nº 2.869; b) REGISTRO ATIVO COM DESCONTO 80 

Processo  009/1975 Reg. Nº 116; E nada mais havendo a tratar, o conselheiro e presidente da 81 

Sessão Martinho Luís Gonçalves Azevedo deu por encerrado os trabalhos da Quarta Sessão 82 

Plenária Ordinária, às 17:30 horas, dos quais eu Albertina de Fátima Souza de Santana, lavrei a 83 

presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente da Sessão. 84 

Manaus, 08 de abril de 2021. 85 

Econ. Martinho Luís Gonçalves Azevedo 86 

Presidente da Sessão 87 

CORECON-AM nº 1.522 88 
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Econ.  Albertina de Fátima Souza de Santana 91 

Gerente  92 
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