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 2 
ATA DA 12ª SESSÃO PLENÁRIA 3 
ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL 4 
DE ECONOMIA 13º REGIÃO AM, 5 
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 6 
2018. 7 
 8 

MEMBROS PARTICIPANTES – Conselheiros: Francisco de Assis Mourão Junior, 9 
Martinho Luís Gonçalves Azevedo. José Altamir Barroso Cordeiro, Nilson Tavares Pimentel, José 10 

Altamir Barroso Cordeiro, Farid Mendonça Junior.  Estavam presentes na reunião o fiscal da 11 

profissão Luiz Cesar Teixeira da Silveira, a Conselheira Federal Denise Kassama Franco do 12 

Amaral, a Assessor Jurídica Dra. Carla Ferreira Mendes e a gerente executiva Albertina de Fátima 13 

Souza de Santana, o qual foi designado para secretariar a presente reunião. Considerando o artigo 14 

43 do Regimento Interno do CORECON-AM, declarou-se quórum para a realização da Reunião 15 

Plenária por estar presente a maioria dos Conselheiros Titulares. ABERTURA – Às nove horas e 16 

trinta minutos do dia quinze de dezembro de dois mil e dezoito, em sua sede, na Rua Leonardo 17 

Malcher, nº. 768, Centro, realizou-se a 12ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de 18 

Economia – 13ª Região – AM. Foi designado para presidir a sessão o presidente do CORECON-19 

AM, o Economista Francisco de Assis Mourão Junior, que distribuiu a pauta da reunião, 20 

prosseguindo com os seguintes assuntos: 1. FINANCEIRO: 1.1 Com a palavra, o contador Sr. 21 

Bruno Prestes, após solucionar o problema técnico que havia impedido de apresentar os balancetes 22 

mensais do conselho teceu as seguintes considerações: Analisando as contas de 2018, observou que 23 

foi um ano atípico na arrecadação, devido ao excelente trabalho da equipe na cobrança, o regional 24 

obteve uma receita bastante significativa. Da mesma forma, a despesa acompanhou, em decorrência 25 

dos investimentos no patrimônio. Apresentou os quadros mensais, em anexo a esta ata e no exame 26 

da documentação, contábil, procedido pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Tesoureiro, em conjunto com 27 

esta Assessoria Contábil, que deu origem ao balancete do CORECON-AM, verificou-se que a 28 

escrituração foi realizada de modo correto e sem falhas, razão pela qual somos de opinião de que 29 

deva o mesmo ser aprovado sem restrições pelo Conselho Fiscal e Conselho Pleno desse Regional. 30 

1.2 Total de Projetos Registrados no mês NOVEMBRO/2018: Total de Projetos 24: 09 Projetos 31 

Pessoa Física e 15 Projetos Pessoas Jurídicas: perfazendo o valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e 32 

quatrocentos reais).  2. EXPEDIENTE: 2.1 Homologação da Ata da 11ª Sessão Plenária 33 

Ordinária de 24 de novembro de 2018: O presidente perguntou se todos leram a Ata previamente 34 

encaminhada por e-mail, se estava de acordo com o que foi discutido na plenária e na sequencia, 35 

não havendo nenhuma manifestação contrária, a Ata foi aprovada. 2.2 Informes do Presidente: a) 36 

Com a palavra o presidente informou que o CORECON-AM recebeu a doação de um carro do 37 

Ministério Público Federal e está em fase de tramitação de documentos. Foi alugado um espaço 38 

para guardar o veículo, já que na sede do conselho não tem espaço.  b) O presidente Mourão Junior 39 

agradeceu a participação de todos os presentes e aqueles que participaram ativamente das ações do 40 

Corecon em 2018. Aproveitou para firmar seu compromisso para 2019, de valorização do 41 

profissional economista. 3. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS- CONSELHEIRO 42 

RELATOR: Martinho Luis Gonçalves de Azevedo. 3.1 NOVOS REGISTROS: DEFERIDO: 43 

Processos nº 030/2018 e 031/2018, sendo o voto do relator seguido pela plenária. 3.2 44 

PROCESSOS ATIVO COM DESCONTO, CANCELAMENTO E SUPENSÃO DE 45 
REGISTROS: ATIVOS COM DESCONTO: DEFERIDO: Processos nº 013/1973 e 044/2012. A 46 

solicitação foi aprovada, sendo o voto do relator seguido pela plenária; CANCELAMENTO DE 47 

REGISTRO: DEFERIDO: Processos nº 167/2015, 092/2015, 297/2015, 003/1978, 102/2015, 48 

028/2015. A solicitação foi aprovada, sendo o voto do relator seguido pela plenária; SUSPENSÃO: 49 

DEFERIDO: Processos nº 024/2014 e 601/2001. A solicitação foi aprovada, sendo o voto do relator 50 

seguido pela plenária; 4. OUTROS ASSUNTOS: Com a palavra o presidente da Sessão, Francisco 51 

de Assis Mourão Junior passou a palavra para o conselheiro Martinho Luís Gonçalves Azevedo que 52 



 
 

 

deu ciência a plenária do andamento do processo aberto para apurar regularidade dos registros 53 

profissionais ocorridos em 2015, dos alunos da Universidade do Estado do Amazonas - UEA/ Pólo 54 

Interior. Relata que foram identificadas as seguintes inconformidades nos processos de registros dos 55 

egressos do curso de economia, turma de 2015, das quais destaca: 1) dos 245 novos registros 56 

realizados foram identificados 54 (cinquenta e quatro) como registros não conformes com os 57 

requisitos documentais e legais, nos termos da Resolução COFECON Nº 1.945, de 30/11/2015, que 58 

Altera o Normativo de Procedimentos para Registro de Profissionais junto aos Conselhos Regionais 59 

de Economia e adota outras providências - Normativo de Procedimentos para Registro de 60 

Profissionais - Art. 4° e incisos, vide Parecer de Análise do Setor de Fiscalização, emitido em 61 
11/12/2018 - parte anexa e indissociável desta ata; 2) dos 54 (cinquenta e quatro)  registros 62 

identificados como irregular quanto ao atendimento aos requisitos documentais e legais, 5 (cinco) 63 

estão em dias com as anuidades; outros 2 (dois) estão com processo de parcelamento em dia; e 47 64 

(quarenta e sete) estão inadimplentes quanto ao pagamento das anuidades, montando o valor de R$ 65 

76.906,77 (setenta e seis mil, novecentos e seis reais e setenta e sete centavos); 3) os registros 66 

citados foram homologados de forma unanime na 7ª. Sessão Ordinária deste Conselho realizada em 67 

18/07/2015, vide item 3.1 Homologação de Registros da Ata da 7ª. Reunião Plenária Ordinária 68 

deste Conselho realizada em 18/07/2015 - parte anexa e indissociável desta ata. Considerando-se 69 

que o Conselho Regional de Economia da 13ª. Região Amazonas, em junho de 2018 foi instado a 70 

retirar 38(trinta e oito) registros de protestos nos Cartórios locais referente aos 54 (cinquenta e 71 

quatro) registros realizados em 2015 com um desembolso da ordem de R$ 5.907,95 (Cinco mil, 72 

novecentos e sete reais e noventa e cinco centavos), sendo que estes registros constam lançados 73 

em Dívida Ativa do Conselho; Considerando ainda o Parecer da Assessoria Jurídica deste Corecon, 74 

que opina no sentido de que o Presidente do CORECON/AM, no exercício das atribuições a si 75 

conferidas pela Lei nº Lei n° 1.411/51 e Regimento Interno CORECOM/AM 2010, encaminhe o 76 

processo para Plenária, com a recomendação de enviar o presente processo para o COFECON para 77 

apuração da denúncia por se tratar de ex-presidentes e conselheiros, bem como para determinar o 78 

cancelamento das anuidades de 2016 a 2018. Isto posto, e seguindo decisão da Presidência, 79 

apresentamos as seguintes medidas a serem adotadas visando preservar os interesses do 80 

CORECON-AM, sem prejuízos para os economistas envolvidos: 1) Retirada imediata dos 38 títulos 81 

protestados em Cartório, referente aos economistas com registro irregular; 2) Que o Setor de 82 

Fiscalização do Corecon - Am, notifique os economistas possuidores de registros irregulares no 83 

Conselho para que providencie no prazo de 90 dias o pleno atendimento as condições e requisitos 84 

legais necessários ao Processo de Registro, nos termos do Art. 4º, Resolução COFECON Nº 1.945, 85 

de 30/11/2015; ou formalização de pedido de cancelamento; feito isso, o processo deverá ser 86 

homologado pelo Plenário deste Corecon - Am; 3) Solicitar junto ao COFECON orientação quanto 87 

à possibilidade de Cancelamento de Ofício dos registros realizados de forma irregular, e a 88 

respectiva remissão dos débitos lançados, inclusive, os lançados em Dívida Ativa; 4) Que seja 89 

remetido ao COFECON o inteiro teor deste processo para que sejam tomadas as medidas cabíveis e 90 

aplicáveis aos fatos apresentados. Ficou determinado também a data da 1ª plenária extraordinária de 91 

2019, marcada para o dia 05/01/2019, as 09:00h, na sede do CORECON-AM. E nada mais havendo 92 

a tratar, o presidente da Sessão Mourão Junior agradeceu a presença deu por encerrado os trabalhos 93 

da Décima  Segunda Sessão Plenária Ordinária, às 12:00 horas, dos quais eu Albertina de Fátima 94 

Souza de Santana, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo 95 

Presidente da Sessão. Manaus, 15 de dezembro de 2018. 96 
 97 

 98 
Econ. Francisco de Assis Mourão Junior 99 

Presidente da Sessão  100 

CORECON-AM 101 
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Econ. Albertina de Fátima Souza de Santana 107 
Secretário 108 

CORECON-AM nº. 2.499 109 


