
 

 

 1 
ATA DA 6ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 2 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13º 3 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 4 
2021. 5 

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

e Silva, Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, Nelson Azevedo dos Santos, Arlene Gomes de Sousa, 7 

José Guilherme Fonseca de Azevedo, Francisco de Assis Mourão Junior e Nilson Tavares Pimentel 8 

.Estavam presentes na reunião a Gerente Executiva Albertina Santana. Registrou-se ainda a 9 

presença da Conselheira Federal e Vice-Presidente do COFECON, Denise Kassama.  Foi designado 10 

para secretariar a presente reunião, a Gerente Executiva Albertina Santana. ABERTURA – Às 11 

dezesseis horas do dia dez de junho de dois mil e vinte e um, através da Plataforma Zoom de Vídeo 12 

Conferência  realizou-se a 6ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia – 13ª 13 

Região – AM. Foi designado para presidir a sessão o presidente do CORECON-AM, o Economista 14 

Martinho Luís Gonçalves Azevedo, que abrindo a reunião saudou os presentes, estando grato pela 15 

saúde de todos nesse momento delicado que estamos enfrentando. Conforme a pauta da reunião e 16 

obedecendo o regimento interno, informou que todos os Conselheiros presentes poderão 17 

manifestar as suas ideias e prosseguiu com os seguintes assuntos: 1. EXPEDIENTE: 1.1 - Leitura e 18 

Aprovação da Ata da 5ª Sessão Plenária Ordinária de 11 de maio de 2021: O Presidente 19 

questionou sobre a leitura e analise da ata mencionada e após não haver manifestações a ata foi 20 

aprovada; 1.2 Apresentação de Relatório Orçamentário, Financeiro e Contábil pelo Contador do 21 

CORECON-AM: Por motivos particulares, o contador não participará da reunião e irá apresentar os 22 

quadros na próxima plenária.  1.3 Correspondências Enviadas e Recebidas: O Presidente informou 23 

que foram enviados por e-mail uma planilha com os atos normativos, ofícios e demais reuniões 24 

atualizadas e uma relação de todos os documentos recebidos pelo CORECON-AM; O presidente 25 

Martinho Luís Gonçalves Azevedo aproveitou o espaço para comunicar que o CORECON-AM 26 

recebeu ofícios importantes do COFECON, dos quais destacou : a) Ofício Circular nº 27 

0046/2021/Cofecon- Resolução nº 2.072/2021 – Altera a Resolução nº 2.042/2020, que dispõe 28 

sobre a realização de Sessões Plenárias virtuais por videoconferência no âmbito do Sistema 29 

Cofecon/Corecons.b) Ofício Circular nº 0058/2021/COFECON- Emenda 197 à Medida Provisória 30 

1.040/2021. Articulações para obstar a proposta de extinção do cargo de Vogal nas Juntas 31 

Comerciais nos Estados. c) Ofício Circular nº 0047/2021/COFECON- Resolução nº 2.069/2021: 32 

Autoriza a realização de cursos de aperfeiçoamento na modalidade à distância pelo Cofecon e 33 

aprova seu regulamento.d) Ofício Circular nº 0061/2021/Cofecon- : Tramitação da PEC 108/2019, 34 

pretende alterar o regime jurídico dos conselhos de fiscalização profissional de autarquias especiais 35 

para entidades de caráter privado, e tornar o pagamento de anuidades facultativo. Na 36 

oportunidade, o COFECON solicita a especial atenção e mobilização dos Corecons junto aos 37 

parlamentares de suas bases para que se manifestem contrariamente à proposta, considerando 38 

que, caso seja aprovada, poderá trazer prejuízos significativos aos direitos sacramentados em leis 39 

que dispõem sobre o exercício das profissões regulamentadas. Pediu a palavra a vice-presidente do 40 

COFECON, Conselheira Denise Kassama e esta sugeriu convidar o Deputado Federal  e Economista 41 

José Ricardo Wendling para uma reunião, com o objetivo de pedir seu apoio no referido assunto. 42 

Diante do exposto, a plenária aprovou a participação do Deputado José Ricardo em momento 43 

oportuno para participar de reunião virtual com os conselheiros para tratarem sobre a PEC 44 

108/2019. e) Ofício Circular nº 0056/2021/Cofecon- Resolução nº 2.070/2021 – Institui a Carteira de 45 

Identidade Profissional Eletrônica (eCIP) no âmbito do Sistema Cofecon/Corecons. 1.4 46 

Apresentação e leitura de requerimentos e indicações: Não houveram indicações.1.5 Comunicação 47 



 

 

dos Conselheiros Regionais: Foi aberta a palavra para os conselheiros e o presidente Martinho Luís 48 

Gonçalves Azevedo aproveitou o espaço para agradecer o apoio do COFECON pela oportunidade e 49 

visibilidade dada ao lançamento do livro, onde a busca pela valorização profissional aos trabalhos 50 

do nosso regional é inovador e oportuno. 1.6 Comunicação da Conselheira Federal e Vice-51 

Presidente do COFECON: A Conselheira Federal Denise Kassama agradeceu o convite para a reunião 52 

e pediu o apoio para a divulgação da Gincana de Economia, que este ano será no formato online. 53 

Destacou também o apoio e divulgação os Prêmios Mulher Economista e Mulher Transformadora, 54 

podendo as indicações serem feitas via site ou enviadas para a conselheira Denise Kassama. Falou 55 

também do projeto da Escola Online do COFECON, de grande importância para o sistema.  1.7. 56 

Comunicação das Comissões de Trabalho do CORECON-AM 2021:- -Comissão de Tomada de 57 

Contas: O presidente da Comissão de Tomada de Contas, Marcus Anselmo da Cunha Evangelista 58 

informou que em relação aos balancetes trimestrais, o CORECON-AM encontra-se em dias com suas 59 

obrigações diante do COFECON. -Comissão de Fiscalização: O presidente da Comissão de 60 

Fiscalização, Marcus Anselmo da Cunha Evangelista comunicou não ter nada a acrescentar. -61 

Comissão de Licitação: A Comissão não teve nada a acrescentar  -Comissão de Valorização 62 

Profissional: A presidente da Comissão de Valorização Profissional, Arlene Sousa em suas palavras 63 

pediu o apoio de todos os conselheiros para a realização das ações do CORECON-AM. Apresentou o 64 

projeto da Semana do Economista e pediu para que enviasse por e-mail para todos os conselheiros 65 

o quadro referente as ações da Semana. 1.8. Comunicação da Vice-Presidência: Com a palavra a 66 

vice-presidente Michele Lins Aracaty e Silva agradeceu a presença dos conselheiros e demais 67 

presentes. Informou que as ações referentes a Semana do Economista estão em andamento e pediu 68 

o apoio de todos. 1.9. Comunicação do Presidente: O presidente Martinho Azevedo informou que 69 

por iniciativa do conselheiro Mourão Junior, foi agendada uma reunião com o corpo técnico da 70 

Suframa para tratar de um assunto muito importante para o conselho e que trará grandes 71 

benefícios para ambas as instituições. Refere-se a integração do sistema de cadastro do CORECON e 72 

SUFRAMA, pois devido à ausência de renovação dos cadastros dos profissionais junto a 73 

Superintendência, o técnico da SUFRAMA sugeriu integrar os dois sistemas que facilitará e agilizará 74 

os processos junto ao Órgão. O presidente Martinho Azevedo informou que recebeu a logomarca 75 

comemorativas dos 50 anos do CORECON-AM e 70 anos da Profissão. O presidente Martinho 76 

Azevedo solicitou da gerência o envio de oficio de condolências à família dos economistas falecidos 77 

Marcelino Afonso Aleixo dos Santos e Pedro Geraldo Raimundo Falabella. 2. Ordem do Dia: 2.1. 78 

Matérias e Assuntos para Deliberação do Plenário. Com a palavra o presidente Martinho Azevedo 79 

destacou os referidos assuntos: - Ações da Semana do Economista 2021: Foi repassado à plenária 80 

as ações e solicitou a o apoio para a conclusão do cronograma, algumas ações estão em fase de 81 

fechamento. - Aprovação do Processo de Licitação, cujo objetivo é a contratação de empresa para 82 

prestação de serviços de desenvolvimento de sistema (site/portal web): Com a palavra, o 83 

presidente da Comissão de Tomada de Contas, Marcus Anselmo da Cunha Evangelista aprovou a 84 

processo de contratação da Empresa que irá criar um novo site. - Aprovação do Processo de 85 

dispensa de Licitação para confecção do e-book e impressão do livro em comemoração aos 86 

cinquenta anos do CORECON-AM. A Comissão de Tomada de Contas, através de seu presidente 87 

solicitou vista do processo em decorrência de alguns pontos que precisa ser corrigido. Pediu a 88 

palavra o presidente Martinho Azevedo e este explicou a todos que a questão já deu uma avançada. 89 

Em reunião com alguns parceiros do CORECON-AM, o Conselho Regional de Administração-CRA, irá 90 

doar parte do valor orçado para a confecção do livro. A outra parte será também doada por uma 91 

consultoria econômica. O prazo dado pela editora, para a publicação, não seria possível antes do 92 

DIA DO ECONOMISTA, caso não houvesse o adiantamento de pagamento. O presidente comunicou 93 

que recebeu do Jornal do Comércio o documento de renovação da assinatura, mas condicionou a 94 



 

 

renovação ao livre acesso aos economistas. Em relação a doação do veículo, o jurídico está 95 

analisando e emitira o parecer para dar continuidade ao processo de doação. 2.1.1 Novos Registros 96 

– Conselheiro Relator: Marcus Anselmo da Cunha Evangelista: O relator passou a palavra ao 97 

conselheiro Mourão Júnior para relatar os processos: PESSOA FÍSICA DEFERIDO: Processo nº 98 

002/2016 Reg. Nº 2.966 ; Processo nº 004/2021 Reg. Nº 3.105 ; Processo nº 005/2021 Reg. Nº 99 

3.106. 2.1.2 Cancelamento, Suspensão, Ativo com Desconto e Extinção - Conselheiro Relator: 100 

Marcus Anselmo da Cunha Evangelista: O relator passou a palavra ao conselheiro Mourão Júnior 101 

para relatar os processos: a) REGISTRO ATIVO COM DESCONTO DEFERIDO: Processo nº 061/1990  Reg. 102 

Nº 1.074 b) BAIXA POR FALECIMENTO DEFERIDO: Processo nº 423/1998 Reg. 1.436; Processo nº 055/1984  103 

 Reg. 720 . E nada mais havendo a tratar, o conselheiro e presidente da Sessão Martinho Luís 104 

Gonçalves Azevedo deu por encerrado os trabalhos da Sexta Sessão Plenária Ordinária, às 17:20 105 

horas, dos quais eu Albertina de Fátima Souza de Santana, lavrei a presente Ata que, lida e achada 106 

conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente da Sessão. Manaus, 10 de junho de 2021. 107 

 108 

 109 

Econ. Martinho Luís Gonçalves Azevedo 110 

Presidente da Sessão 111 

CORECON-AM nº 1.522 112 

 113 

 114 

Econ.  Albertina de Fátima Souza de Santana 115 

Gerente  116 

CORECON-AM nº. 2.499 117 


