
 

 

ATA DA 2ª SESSÃO PLENÁRIA 1 

ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL 2 

DE ECONOMIA 13º REGIÃO AM, 3 

REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 4 

2022. 5 

MEMBROS PARTICIPANTES - Conselheiros: Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, Judah Torres 6 

Lima, Nelson Azevedo dos Santos, José Altamir Barroso Cordeiro, José Guilherme Fonseca de 7 

Azevedo, Denise Kassama Franco do Amaral, Amanda Carla Nascimento Torres Evangelista, Lena 8 

Andréa Lima Muniz, Otniel Tavares Monteiro e Inaldo Seixas Cruz. Estavam presentes na reunião o 9 

funcionário Profissional de Atendimento Eden Monteiro Progênio, o funcionário Fiscal da Profissão 10 

Luiz Cesar Teixeira da Silveira,  a assessora jurídica do CORECON-AM, Dra. Carla Ferreira Mendes e o 11 

assessor contábil Bruno Oliveira. Foi designado para secretariar a presente reunião, a Gerente 12 

Albertina de Fátima Souza de Santana. ABERTURA – Às duas horas e vinte e cinco minutos do dia 13 

vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e dois, na modalidade híbrida realizou-se a 2ª Sessão 14 

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

a sessão o presidente do CORECON-AM, o Economista Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, que 16 

abrindo a reunião saudou os presentes. Conforme a pauta da reunião e obedecendo o regimento 17 

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 das Atas da 1ª 19 

Sessão Plenária Ordinária de 25 de janeiro de 2022:  O Presidente questionou sobre a leitura e 20 

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

Relatório Orçamentário, Financeiro e Contábil pelo Contador do CORECON-AM, Bruno Prestes: DA 22 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA x DESPESA ORÇAMENTÁRIA: O 23 

Conselho arrecadou, até o mês de JANEIRO de 2022, o valor correspondente a R$ 97.595,28, que 24 

representa 12,44% da Previsão Orçamentária de 2021, que é de R$ 784.532,38. A despesa realizada, 25 

até o mês de JANEIRO de 2022, atingiu o valor de R$ 41.522,19, que corresponde 5,29% da Previsão 26 

Orçamentária de 2021.- DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:  Comparando a Receita Arrecadada com 27 

a Despesa Realizada até o mês de JANEIRO de 2022, verificou-se um Superávit Orçamentário no 28 

valor de R$ 56.073,09, o que significa que, do valor arrecadado, o Conselho Regional gastou 57,45%. 29 

– DISPONÍVE: O saldo disponível que passou para o mês de FEVEREIRO de 2022 foi no valor de R$ 30 

75.098,21, que está demonstrado no Balanço Financeiro de JANEIRO de 2022. Esse saldo é 31 

composto pelas contas bancárias do Conselho, aplicações e corrente. - CONTROLE DA LEI DE 32 

RESPONSABILIDADE FISCAL:  Para os fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, os gastos com a rubrica 33 

“PESSOAL” foram de R$ -31.602,45, para a Receita Corrente Líquida de R$ 497.664,43, numa faixa 34 

percentual, portanto, de -6,35%. - Correspondências Enviadas e Recebidas: Foram recebidos os 35 

seguintes Ofícios: Ofício Circular nº 0009/2022/Cofecon: Participação do presidente do CORECON-36 

AM no fórum dos presidentes em Brasília. O presidente informou que participou do fórum dos 37 

presidentes, onde apresentou o projeto Clube de Vantagens do Regional.  Ofício nº 38 

0012/2022/Cofecon: Lançamento do Prêmio Paul Singer de Boas Práticas Acadêmicas-O projeto 39 

tem o objetivo de resgatar o legado de Paul Singer para a Economia Solidária e, por meio da 40 

premiação, reconhecer e incentivar as boas práticas desenvolvidas na área, no formato de projetos 41 

de extensão, preferencialmente, em incubadoras universitárias. A conselheira Denise Kassama 42 

Franco do Amaral solicitou o agendamento de reunião com os coordenadores do curso de Ciências 43 

Econômicas da UFAM, UEA e com a economista Marcela Vieira com o objetivo de propagar o 44 

Prêmio.  Ofício nº 0014/2022/Cofecon: Encaminha Calendário de Eventos do Sistema 45 

Cofecon/Corecons. Convocação aos Secretários Executivos dos Conselhos Regionais de Economia: 46 

Reunião ocorrida no dia 09/02, onde foram repassadas as informações referentes as próximas 47 

etapas do Projeto de Migração; Como ficará o suporte aos regionais após a substituição da Implanta 48 



 

 

pela nova empresa contratada BR Conselhos e indicação de um responsável para cadastramento 49 

no Getsi da BR Conselhos. E-mail recebido no dia 08/02/2022- Economista Max Cohen:  solicitar 50 

desse CORECON apoio institucional para o projeto Harpia de sua autoria. O Harpia é uma tecnologia 51 

baseada em linguagem Python e Inteligência Artificial, com uma metodologia exclusiva de análise 52 

de dados, cujo objetivo é analisar a oferta no mercado imobiliário e fazer estimativas de preços de 53 

imóveis. O Harpia é o primeiro produto da startup Arapaima, que é uma iniciativa 100% manauara, 54 

e que neste momento começa a ser apresentado ao mercado. O Harpia, com os dados para a cidade 55 

de Manaus, pode ser acessado no endereço https://www.arapaima.ai/imoveis-manaus. Desta 56 

forma, solicita apoio institucional desse CORECON. O apoio aqui solicitado é de autorização para o 57 

uso da logomarca e do nome do CORECON no site da startup Arapaima, nas redes sociais que o 58 

projeto Harpia se faz presente e nas apresentações públicas do projeto Harpia, sem qualquer custo 59 

financeiro. A plenária acatou o pedido de apoio e autorizou o envio da logormarca do CORECON-AM 60 

para a divulgação do projeto Harpia. E-mail recebido no dia 08/02/2022- CODESE:Conselho de 61 

Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus- Envio do ofício do CORECON-62 

AM com os nomes da nova diretoria e composição da plenária 2022. O presidente informou que foi 63 

enviado ao CODESE os nomes de todos os conselheiros para que estes representem o Regional  64 

quando ocorrerem as ações do CODESE; Ofício Circular nº 0020/2022/Cofecon: Reunião – 65 

Comissão de Governança e Corecons: representantes dos Conselhos Regionais de Economia para 66 

reunião desta comissão, com a finalidade de atualização sobre os assuntos da LGPD e apresentação 67 

de projetos em andamento no âmbito da comissão. Pediu a palavra a conselheira Denise Kassama 68 

Franco do Amaral e esta informou ter participado da reunião promovida pelo COFECON referente o 69 

assunto. Salientou a importância de uma padronização das informações inseridas no site do 70 

CORECON-AM e uso correto dos dados pessoais dos economistas para que não ocorra nenhum 71 

problema para o conselho. Sugeriu que o funcionário Luiz Cesar Teixeira da Silveira e a assessora 72 

jurídica do CORECON-AM, Dra. Carla Ferreira Mendes façam um apresentação do assunto, já que 73 

eles estão participando das reuniões da comissão junto ao COFECON. Ofício Circular nº 74 

0022/2022/Cofecon: Nota de Pesar: Economista Antonio Melki Júnior. Ofício nº 032/2022/GAB-75 

CRCAM: Convite para reunião no CRCAM. Representou o Corecon-AM, o vice-presidente Judah 76 

Torres. Ofício Circular nº 007/2022 - SEDEC/GAB/SEDECTI- Convite Reunião Sedecti. Ofício Circular 77 

nº 0026/2022/Cofecon: Projeto de modernização tecnológica dos Corecons e de capacitação dos 78 

seus membros, com foco na fiscalização profissional: Informar que os processos de modernização 79 

tecnológica com fundamento no capítulo 5.1.4 da Consolidação da Legislação da Profissão de 80 

Economista, em tramitação no Cofecon, ficarão suspensos até que seja concluído projeto em 81 

referência. 1.4 Apresentação e leitura de requerimentos e indicações: Não houve a apresentação 82 

de requerimentos e indicações; 1.5 Comunicação dos Conselheiros Regionais: Pediu a palavra o 83 

presidente e informou que ocorreu um problema na documentação da Assessora de Comunicação 84 

contratada via processo licitatório, não sendo possível dar continuidade aos serviços prestados pela 85 

mesma. Quando solicitado a emissão da Nota Fiscal para o pagamento mensal do serviço prestado, 86 

foi informado pela contadora da assessoria que a empresa não possuía o CNAE referente o serviço 87 

de assessoria de comunicação. Portanto, o jurídico do CORECON-AM aconselhou pelo distrato de 88 

contrato do referido serviço, uma vez que o CORECON-AM é auditado pelo Tribunal de Contas da 89 

União. Em seguida foi sugerido a contratação da empresa que ficou em segundo lugar no processo 90 

licitatório. A plenária acatou o aconselhamento jurídico e as trativas para a nova contratação e o 91 

distrato serão feitas conforme a lei de licitação. 1.6. Comunicação das Comissões de Trabalho do 92 

CORECON-AM 2022: a) Comissão de Tomada de Contas: Foi informado que ocorreu reunião com o 93 

contador para esclarecimentos a cerca da Proposta Orçamentária, onde foi solicitado o ajuste 94 

devido as obras do Telhado e contratação da Assessoria de Comunicação. b) Comissão de Licitação: 95 

https://www.arapaima.ai/imoveis-manaus


 

 

O Conselheiro José Altamir Barroso Cordeiro, Presidente desta Comissão, informou sobre o ocorrido 96 

com a Assessoria de Comunicação contratada e que dará sequência aos aconselhamentos da 97 

Assessoria Jurídica, onde será contratada a segunda empresa que concorreu no processo licitatório. 98 

c) Comissão de Fiscalização: A manifestação desta comissão será deliberada junto aos processos a 99 

serem relatados; d) Comissão de Valorização Profissional: A Conselheira Denise Kassama Franco do 100 

Amaral  informou que os projetos da Comissão estão em andamento e está  programando com o 101 

apoio da presidência importantes ações de valorização.   Solicitou da gerencia  agendamento de 102 

reunião com os coordenadores do curso de Ciências Econômicas da UFAM e UEA para tratar de 103 

assuntos que gere  benefícios para o público acadêmico. Informou ainda que está criando junto com 104 

o setor de comunicação do Regional um Podcast  do CORECON-AM, com o objetivo de transmitir 105 

conteúdo de forma oral, com facilidade e abrangência de acesso. e) Comissão do Clube de 106 

Vantagens: O Presidente Marcus Anselmo da Cunha Evangelista informou que o Clube de 107 

Vantagens do CORECON-AM tem até o presente momento mais de 80 conveniados e no final do 108 

mês de março será lançado para o público o Clube de Vantagens, com um coquetel de lançamento. 109 

f) GT Mulher Economista: Foi informado pela conselheira Denise Kassama que será realizada a 110 

Semana em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher e o GT da Mulher Economista está 111 

programando excelentes lives com temas de grande importância para a categoria; Solicitou o apoio 112 

dos conselheiros na divulgação e participação do evento. 1.7. Comunicação da Vice-presidência: O 113 

Vice-Presidente Judah Torres Lima informou que ministrará a Palestra do CORECON-AM sobre 114 

Regularização Empresarial como foi informado na 1ª Plenária Ordinária.  Iniciará pelo Ipaam. Data e 115 

demais informações serão repassadas posteriormente.1.8. Comunicação da Presidência: O 116 

Presidente Marcus Anselmo da Cunha Evangelista informou a empresa vencedora do processo para 117 

o serviço de reforma do telhado iniciará a troca das telhas. Informou também que o serviço de 118 

iluminação do prédio 1 está 100% concluída. O presidente na ocasião comunicou que ocorrerá uma 119 

reforma no prédio 2, com a colocação dos fios elétricos que foram furtados. Informou que serão 120 

atualizados os quadros das honrarias recebidas pelos economistas. Em seguida a sede será 121 

reinaugurada.  Informou que brevemente será fechada uma parceria com o Sebrae, onde serão 122 

nomeados economistas do interior para representar o Sebrae em seus municípios. Em relação ao 123 

projeto Clube de Vantagens conforme já foi falado, será feito um coquetel de lançamento em 124 

março. O presidente informou que conforme a Resolução de Auxílio Financeiro do Sistema 125 

COFECON/CORECONS, foi enviado o projeto do CORECON-AM ao COFECON, com o objetivo de 126 

conseguir o reembolso no valor de R$8.000,00(oito mil reais) para a reforma do telhado.  .2. Ordem 127 

do Dia: 2.1. Matérias e Assuntos para Deliberação do Plenário: O Presidente Marcus Anselmo da 128 

Cunha Evangelista apresentou os seguintes assuntos para deliberação do Plenário do CORECON-129 

AM: a) Formação de Comissão para doação do veículo do CORECON-AM: O Plenário em sua 130 

primeira plenária ordinária deliberou pelo desfazimento urgente do veículo uma vez que está 131 

causando custos financeiros ao CORECON-AM. Na ocasião formou a Comissão que irá tratar dos 132 

assuntos referente o desfazimento do bem, que será composto pelos conselheiros do CORECON-133 

AM, os economistas Marcus Anselmo da Cunha Evangelista, Judah Torres Lima e José Guilherme 134 

Fonseca de Azevedo.  2.1.1 - Novos Registros – Conselheiro Relator: Judah Torres Lima: PESSOA 135 

FÍSICA - REGISTRO DEFINITIVO - DEFERIDO: 1) MÁRCIO BRANDÃO MACÊDO, Processo nº 002/2022, 136 

Reg. nº 3.115. 2.1.2 Cancelamento, Suspensão, Ativo com Desconto e Extinção - Conselheiro 137 

Relator: Judah Torres Lima: 1) REGISTRO ATIVO COM DESCONTO: DEFERIDO: a) ANTONIO GERALDO 138 

MARTINS SANTIAGO, Processo nº 019/1983, Reg. nº 639 ; 70 anos de idade, 30 anos de inscrição e 139 

29 anos de contribuição;  2)CANCELAMENTOS DE REGISTROS - DEFERIDOS: a) MARIA ELIVÂNIA 140 

QUEIROZ BARBOZA , Processo nº 012/2016, Reg. nº 2.975 – Desemprego;  b) MARINEA NORONHA 141 

DAS NEVES MARTINS, Processo nº 458/1998, Reg. nº 1.471 – Nutricionista; c) TOMAZ EDSON 142 



 

 

AQUINO LOPES , Processo nº 053/2004, Reg. nº 1.826 – Aposentadoria; d) JOELLE BENTES DE 143 

OLIVEIRA, Processo nº 278/2015, Reg. nº 2.921 - Desemprego;  e) ELCENIR PINHEIRO FERREIRA, 144 

Processo nº 014/2016, Reg. nº 2.977 - Desemprego; f) MANOEL MARTINS MORAES NETO, Processo 145 

nº 066/1985, Reg. nº 820 - Aposentadoria; 3) REGISTRO REMIDO: DEFERIDO: a) CARLOS ALBERTO 146 

DE SOUZA FONSECA , Processo nº 418/1998, Reg. nº 1.431 – 76 anos de idade, 24 anos de inscrição 147 

e 16 anos de contribuição; Pediu a palavra o relator Judah Torres Lima, para trazer a plenária um 148 

processo já relatado e indeferido pelo mesmo durante a 1ª sessão plenária ordinária. Trata-se do 149 

Processo nº 023/2019 , do economista CLAUDEMIRO FARIAS JÚNIOR. Mediante a apresentação da 150 

documentação apresentada o processo novamente foi indeferido, por não cumprir o que consta na 151 

legislação específica para suspensão. Na ocasião, a plenária acatou a decisão do conselheiro relator 152 

Judah Torres Lima. O economista será novamente notificado pelo setor fiscal e deverá cumprir o 153 

prazo de resposta. E nada mais havendo a tratar, o conselheiro e presidente da Sessão Marcus 154 

Anselmo da Cunha Evangelista deu por encerrado os trabalhos da Segunda Sessão Plenária 155 

Ordinária, às 16:00 horas, dos quais eu Albertina de Fátima Souza de Santana, lavrei a presente Ata 156 

que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente da Sessão. Manaus, 24 de 157 

fevereiro de 2022. 158 

 159 

 160 

Econ. Marcus Anselmo da Cunha Evangelista 161 

Presidente da Sessão 162 

CORECON-AM nº 1.893 163 

 164 

 165 

Econ.  Albertina de Fátima Souza de Santana 166 

Gerente Executivo 167 

CORECON-AM nº. 2.455 168 


