
 

 

 1 
ATA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 2 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13º 3 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 4 
2021. 5 

MEMBROS PARTICIPANTES – Conselheiros: Martinho Luís Gonçalves Azevedo, 6 

Michele Lins Aracaty e Silva, Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, Nelson Azevedo dos Santos, 7 

Arlene Gomes de Sousa, José Guilherme Fonseca de Azevedo, Nilson Tavares Pimentel e Leonardo 8 

Marcelo dos Reis Braule Pinto Estavam presentes na reunião a Gerente Executiva Albertina Santana e 9 

o Economista Nícolas Andretti Souza Neves e Assessora Jurídica, Dra. Carla Mendes. Registrou-se 10 

ainda a presença do contador do CORECON-AM, Sr. Alber Furtado.  Foi designado para secretariar 11 

a presente reunião, a Gerente Executiva Albertina Santana. ABERTURA – Às dezesseis horas do dia 12 

onze de maio de dois mil e vinte e um, através da Plataforma Zoom de Vídeo Conferência  realizou-13 

se a 5ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia – 13ª Região – AM. Foi 14 

designado para presidir a sessão o presidente do CORECON-AM, o Economista Martinho Luís 15 

Gonçalves Azevedo, que abrindo a reunião saudou os presentes, estando grato pela saúde de todos 16 

nesse momento delicado que estamos enfrentando. Conforme a pauta da reunião e obedecendo o 17 

regimento interno, informou que todos os Conselheiros presentes poderão manifestar as suas ideias e 18 

prosseguiu com os seguintes assuntos: 1. EXPEDIENTE: 1.1 - Leitura e Aprovação da Ata da 4ª 19 

Sessão Plenária Ordinária de 08 de abril de 2021: O Presidente questionou sobre a leitura e 20 

analise da ata mencionada e após não haver manifestações a ata foi aprovada; 1.2 Apresentação de 21 

Relatório Orçamentário, Financeiro e Contábil pelo Contador do CORECON-AM: Com a 22 

palavra, o contador Sr. Alber Furtado ao analisar as peças contábeis, teceu as seguintes 23 

considerações: DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O Conselho arrecadou, até o mês de MARÇO de 24 

2021, o valor correspondente a R$ 300.879,52, que representa 35,52% da Previsão Orçamentária de 25 

2021, que é de R$ 846.961,07. A despesa realizada, até o mês de MARÇO de 2021, atingiu o valor de 26 

R$ 174.172,57, que corresponde 20,56% da Previsão Orçamentária de 2021. DO RESULTADO 27 

ORÇAMENTÁRIO: Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de 28 

MARÇO de 2021, verificou-se um Superávit Orçamentário no valor de R$ 126.706,95, o que significa 29 

que, do valor arrecadado, o Conselho Regional gastou 57,89%. DISPONÍVEL: O saldo disponível 30 

que passou para o mês de ABRIL de 2021 foi no valor de R$ 189.454,74, que está demonstrado no 31 

Balanço Financeiro de MARÇO de 2021. Esse saldo é composto pelas contas bancárias do Conselho, 32 

aplicações e corrente. CONTROLE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: Para os fins da Lei 33 

de Responsabilidade Fiscal, os gastos com a rubrica “PESSOAL” foram de R$ 50.760,61, para a 34 

Receita Corrente Líquida de R$ 229.476,82, numa faixa percentual, portanto, de 22,12%. 35 

COMPARATIVO DA RECEITA - EXERCÍCIOS MARÇO 2020/2021: RECEITA ARRECADADA 2020: 36 

R$ 97.247,94/ RECEITA ARRECADADA/2021: R$ 108.189,66. COMPARATIVO DA DESPESA - 37 

EXERCÍCIOS MARÇO 2020/2021: DESPESA REALIZADA/2020: R$ 67.689,58/ DESPESA 38 

REALIZADA/2021: R$ 59.371,86. DO RESULTADO FINANCEIRO: O Balanço Patrimonial que 39 

contém a escrituração de MARÇO de 2021 aponta, como resultado financeiro, superávit de R$ 40 

184.101,41 a remanescer para 01/04/2021. DO RESULTADO PATRIMONIAL: A Demonstração 41 

das Variações Patrimoniais de MARÇO de 2021 registraram superávit de R$ 128.022,01. 42 

CONCLUSÃO: No exame da documentação contábil, procedido pelo Sr. Presidente e pelo Sr. 43 

Tesoureiro, em conjunto com esta Assessoria Contábil, que deu origem ao balancete do mês de 44 

MARÇO de 2021 do CORECON – AM, verificou-se que a escrituração foi realizada de modo correto e 45 

sem falhas, razão pela qual somos de opinião de que deva o mesmo ser aprovado sem restrições 46 

pelo Conselho Fiscal e Conselho Pleno desse Regional. Dando sequência, o contador explicou para a 47 

plenária o pedido da presidência para reformular a Proposta Orçamentária 2021 em decorrência da 48 



 

 

contratação de empresa para criação de um novo site institucional. Levantados os custos, com 49 

implantação imediata, já a partir de maio/2021 vindouro, nisso contemplados o custo inicial de 50 

criação e instalação do site e, adicionalmente, custo de sua manutenção mensal, foi-nos estimado 51 

que uma dotação de R$ 10.000,00 seria satisfatória. Como não se acham descartadas outras 52 

reformulações orçamentárias ainda para o presente exercício de 2021, pendentes, porém, de 53 

levantamento de custos e sua projeção, a presente reformulação orçamentária, ora submetida para 54 

votação, limita-se a incorporar, tanto à Receita, como à Despesa, o valor proposto de R$ 10.000,00. 55 

Sendo assim, o total, tanto da Receita, como da Despesa, que são, cada um, de R$ 846.961,07, 56 

passam, após esta 1ª. Reformulação, a se expressar, cada um, em R$ 856.961,07, nos moldes dos 57 

inclusos relatórios. 1.3 Correspondências Enviadas e Recebidas: O Presidente informou que 58 

foram enviados por e-mail uma planilha com os atos normativos, ofícios e demais reuniões 59 

atualizadas e uma relação de todos os documentos recebidos pelo CORECON-AM; 1.4 60 

Apresentação e leitura de requerimentos e indicações: Não houveram indicações .1.5 61 

Comunicação dos Conselheiros Regionais: Foi aberta a palavra para os conselheiros e o 62 

presidente Martinho Luís Gonçalves Azevedo aproveitou o espaço para comunicar que o CORECON-63 

AM está retornando com o Projeto das Delegacias no interior do Estado e na ocasião apresentou o 64 

economista Nícolas Andretti Souza Neves como Delegado representando o CORECON-AM no 65 

munícipio de Tabatinga-AM. O convite foi aceito pelo economista e o mesmo agradeceu pela cargo 66 

a ele atribuído. São atribuições dos delegados regionais: contribuir com o economista, através da 67 

representatividade junto às Comunidades e Instituições, para que em especial, os economistas 68 

continuem ocupando os espaços que são próprios e específicos das suas prerrogativas profissionais. 69 

1.6 Comunicação da Conselheira Federal e Vice-Presidente do COFECON: A Conselheira 70 

Federal Denise Kassama em decorrência de compromisso anteriormente agendado não pôde 71 

participar da plenária. 1.7. Comunicação das Comissões de Trabalho do CORECON-AM 2021:- 72 

-Comissão de Tomada de Contas: O presidente da Comissão de Tomada de Contas, Marcus 73 

Anselmo da Cunha Evangelista informou que foram analisadas as peças contábeis referente os 74 

balancetes trimestrais, onde foram aprovados. Devido ao cenário econômico ainda desfavorável 75 

pediu cautela a presidência. -Comissão de Fiscalização: O presidente da Comissão de 76 

Fiscalização, Marcus Anselmo da Cunha Evangelista comunicou não ter nada a acrescentar. -77 

Comissão de Licitação: O presidente da Comissão, conselheiro Leonardo Marcelo dos Reis Braule 78 

Pinto apresentou para os presentes os valores recebidos das propostas para a criação do site, onde 79 

obteve o menor valor de R$ 9.930,00(Nove mil, novecentos e trinta reais). Está aguardando o parecer 80 

do jurídico para a conclusão do certame, que em um primeiro momento foi aberto o processo de 81 

licitação e não obtendo nenhuma concorrência foi aberto um segundo processo com dispensa de 82 

licitação pelo menor preço, do qual concorreram três empresas. Pediu a palavra o conselheiro Marcus 83 

Anselmo da Cunha Evangelista, presidente da Comissão de Tomada de Contas. Este pediu vista do 84 

processo de licitação da contratação de empresa para criação do site, alegando que existem no 85 

mercado empresas com valores bem menores aos apresentados pela Comissão de Licitação. Diante 86 

do exposto, o processo de contratação do site ficará parado até que o presidente da Comissão de 87 

Tomada de Contas apresente propostas mais vantajosas para a criação do novo site.  -Comissão de 88 

Valorização Profissional: A presidente da Comissão de Valorização Profissional, Arlene Sousa em 89 

suas palavras pediu o apoio de todos os conselheiros para a realização das ações do CORECON-AM. 90 

A contribuição pode ser a criação de lives.  1.8. Comunicação da Vice-Presidência: Com a palavra 91 

a vice-presidente Michele Lins Aracaty e Silva agradeceu a presença dos conselheiros e demais 92 

presentes. Informou que tem o andamento de lives para maio e junho. A idéia é diversificar os temas. 93 

Solicitou apoio dos conselheiros na criação da agenda de lives para a partir do mês de julho. 94 

Informou que o Livro do Jubileu dos 50 anos do CORECON-AM será lançado no dia do Economista, 95 

dia 13/08/2021. Comunicou que o livro em homenagem ao jubileu dos 50 anos do CORECON-AM 96 



 

 

foi finalizado e enviado para a editora para sua confecção. Em decorrência do prazo de entrega 97 

estabelecido pela editora para a entrega, prazo este dado para 11/08/2021, próximo ao DIA DO 98 

ECONOMISTA, a confecção do mesmo deverá ser entregue dentro do prazo estabelecido. Pediu a 99 

palavra o presidente da Comissão de Tomada de Contas, Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, que 100 

alegou não ter recebido informação acerca da confecção do livro e este pediu vista do processo de 101 

aquisição. 1.9. Comunicação do Presidente: O presidente Martinho Azevedo agradeceu a presença 102 

de todos. Solicitou o envio de monção de aplausos aos técnicos da Suframa pelos notáveis serviços 103 

técnicos realizados nas análises dos projetos de investimentos que pleiteiam incentivos fiscais, 104 

especialmente, aos colegas ECONOMISTAS que dedicam suas capacidades técnicas na busca pelo 105 

Desenvolvimento do Estado do Amazonas e da Região Amazônica. Comunicou que recebeu 106 

manifestações e cobrança para lançar nota de apoio a Suframa, após a retirada de pauta do projeto 107 

que previa a diversificação das linhas de produção da empresa LG Eletronics Brasil Ltda, ocorrido 108 

durante a reunião do CAS (Conselho de Administração da Suframa). Em contato com alguns colegas 109 

economistas da Suframa, informou que os próprios colegas não gostaram da ideia, podendo 110 

prejudicar seus trabalhos na Suframa. Em respeito aos colegas não lançou a nota. Na sequência, 111 

aproveitou e agradeceu a vice-presidente Michele Aracaty pelo livro e demais autores. Solicitou 112 

monção de aplausos para o economista Antonio Germano da Costa Gadelha pelo lançamento de sua 113 

obra em parceria com o CORECON-AM. Solicitou o envio de ofício de agradecimentos à 114 

Superintendência do BASA pela participação de live com os economistas. 2. Ordem do Dia: 2.1. 115 

Matérias e Assuntos para Deliberação do Plenário. Com a palavra o presidente Martinho Azevedo 116 

apresentou anteriormente o retorno do projeto das Delegacias no Interior. Deu boas vindas ao 117 

economista Nícolas Andretti Souza Neves e o objetivo é brevemente estender o projeto aos demais 118 

municípios. O outro assunto que o presidente informou foi sobre a necessidade de reforma do 119 

telhado, pois em decorrência das chuvas, as dependências do CORECON estão sendo prejudicadas. 120 

Analisou que já existe uma estrutura de ferro pronta para receber o galvanizado e que o objetivo é 121 

realizar a reforma sem ônus para o Regional. 2.1.1 Novos Registros – Conselheiro Relator: 122 

Marcus Anselmo da Cunha Evangelista: PESSOA JURÍDICA DEFERIDO: Processo nº 003/2021 123 

Reg. Nº 164. Instituto Amazônia Ambiental. 2.1.2 Cancelamento, Suspensão, Ativo com 124 

Desconto e Extinção - Conselheiro Relator: Marcus Anselmo da Cunha Evangelista: a) 125 
CANCELAMENTO DE REGISTRO: DEFERIDO: Processo  122/2008 Reg. Nº 2.162 ; b) 126 

REGISTRO ATIVO COM DESCONTO DEFERIDO: 033/1987. Nº 969; Processo 061/1990. Nº 127 

1.074. E nada mais havendo a tratar, o conselheiro e presidente da Sessão Martinho Luís Gonçalves 128 

Azevedo deu por encerrado os trabalhos da Quinta Sessão Plenária Ordinária, às 17:30 horas, dos 129 

quais eu Albertina de Fátima Souza de Santana, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, 130 

vai assinada por mim e pelo Presidente da Sessão. Manaus, 11 de maio de 2021. 131 
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Econ. Martinho Luís Gonçalves Azevedo 134 

Presidente da Sessão 135 

CORECON-AM nº 1.522 136 
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Econ.  Albertina de Fátima Souza de Santana 139 

Gerente  140 

CORECON-AM nº. 2.499 141 


