
 

 

 1 
ATA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 2 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13º 3 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 08 DE JUNHO 4 
DE 2019. 5 

MEMBROS PARTICIPANTES – Conselheiros: Francisco de Assis Mourão Junior,José Altamir 6 
Barroso Cordeiro, Osiris Messias Araujo da Silva, Martinho Luis Gonçalves Azevedo, Anderson 7 

Barroso Grimm, Nilson Tavares Pimentel e Arlene Gomes de Sousa. Estavam presentes na reunião 8 
o fiscal do Regional Sr. Luiz Cesar Teixeira da Silveira, a gerente executiva Albertina de Fatima 9 

Souza de Santana e a Assessora Jurídica Carla Ferreira Mendes e em anexo as justificativas dos 10 
conselheiros que por motivos particulares não puderam comparecer à Sessão Plenária. Registro a 11 
presença da Conselheira Federal Denise Kassama Franco do Amaral. Foi designada para secretariar 12 

a presente reunião, a gerente executiva Albertina de Fátima Souza de Santana. ABERTURA – Às  13 
nove horas do dia do oito de junho de dois mil e dezenove, em sua sede, na Rua Leonardo Malcher, 14 

nº. 768, Centro, realizou-se a 5ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia – 13ª 15 
Região – AM. Foi designado para presidir a sessão o presidente do Corecon-AM, o Economista 16 
Francisco de Assis Mourão Junior, que distribuiu a pauta da reunião, prosseguindo com os seguintes 17 

assuntos: 1. FINANCEIRO:1.1 O contador Sr. Bruno Prestes informou: DA EXECUÇÃO 18 

ORÇAMENTÁRIA: DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA x DESPESA ORÇAMENTÁRIA: O Conselho 19 

arrecadou, até o mês de ABRIL de 2019, o valor correspondente a R$ 449.867,09, que representa 20 

56,30% da Previsão Orçamentária de 2019, que é de R$ 798.984,84. A despesa realizada, até o 21 

mês de ABRIL de 2019, atingiu o valor de R$ 331.977,14, que corresponde a 41,55% da Previsão 22 

Orçamentária de 2019. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Comparando a Receita Arrecadada com 23 

a Despesa Realizada até o mês de ABRIL de 2019, verificou-se um Superávit Orçamentário no valor 24 

de R$ 117.889,95, o que significa que, do valor arrecadado, o Conselho Regional gastou 73,79%. 25 

DISPONÍVEL: O saldo disponível que passou para o mês de MAIO de 2019 foi no valor de R$ 26 

215.565,43, que está demonstrado no Balanço Financeiro de ABRIL de 2019. Esse saldo é 27 

composto pelas contas bancárias do Conselho, aplicações e corrente. CONTROLE DA LEI DE 28 

RESPONSABILIDADE FISCAL: Para os fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, os gastos com a rubrica 29 

“PESSOAL” foram de R$ 65.886,83, para a Receita Corrente Líquida de R$ 337.488,59, numa faixa 30 

percentual, portanto, de 19,52%. Pediu a palavra, o contador para falar sobre a necessidade de um 31 

novo sistema contábil, mais adequado as necessidades  atuais. Pediu a palavra a gerente Albertina 32 

Santana que informou a dificuldade que obteve em fazer o relatório de gestão, anualmente 33 

enviado ao Tribunal de Contas da União, que quer ver a gestão.  A gerencia também salientou a 34 

necessidade de um sistema contábil mais dinâmico e eficiente, que dê transparência. Pois da 35 

forma como está, fica difícil separar os planos de conta, dificultando até a confecção da proposta 36 

orçamentária do regional. A plenária solicitou do contador o orçamento de um sistema contábil 37 

adequado as necessidades do regional e este informou que custa em média R$ 80.000,00(oitenta 38 

mil reais). Diante do exposto, o regional irá aguardar o andamento do processo de aquisição do 39 

novo sistema por parte do COFECON. 1.2 Total de Projetos Registrados no mês ABRIL/2019: 40 

Total de Projetos 13: 04 Projetos Pessoa Física e 09 Projetos Pessoas Jurídicas: perfazendo o valor 41 
de R$ 3.055,00 (três mil e cinquenta e cinco reais).  2.EXPEDIENTE: 2.1  Homologação da Ata 42 

da 4ª Sessão Plenária Ordinária de 30 de abril de 2019: O presidente perguntou se todos leram a 43 
Ata da 4ª Sessão Plenária Ordinária de 30 de abril de 2019 previamente encaminhadas por e-mail, 44 

se estava de acordo com o que foi discutido na plenária. Pediu a palavra a conselheira federal 45 
Denise Kassama, onde questionou que não constava na ata a solicitação de ofício protocolado no La 46 
Salle, conforme ficou disciplinado na sessão plenária anterior. O presidente Mourão Junior 47 

informou que não foi feito o protocolo e não se isentava da responsabilidade. A conselheira federal 48 
Denise Kassama questionou que alguns assuntos tratados na plenária não constava na ata. Dessa 49 



 

 

forma, pediu atenção na edição das mesmas. Com a palavra a assessora jurídica, Dra. Carla Mendes 50 
informou que os assuntos extra pauta devem ser enviados com antecedência para a gerência inserir, 51 

assim como, solicitou que os conselheiros deem o retorno quando é enviada a ata previamente para 52 
análise, pois a Ata deve voltar para a plenária para homologação e não possíveis mudanças no dia 53 
da plenária. Com a palavra, o vice-presidente Martinho Azevedo pediu a todos que cumpram o 54 

regimento quando da realização da Sessão Plenária, e salientou que divergências são importantes, 55 
mas dentro dos limites institucionais e do amplo respeito. Indicou que a forma como a conselheira 56 

federal vem tratando os assuntos do Corecon com o presidente da Sessão e demais Conselheiros já 57 
ultrapassa os limites da impessoalidade, que os assuntos pessoais sejam resolvidos no âmbito 58 
particular, não na plenária. Com a palavra o conselheiro José Altamir Barroso Cordeiro seguiu as 59 

palavras do vice-presidente e falou que sente um clima nas discussões que foge dos assuntos do 60 
regional e isso interfere no bom andamento das ações do conselho. Pedindo a palavra, o presidente 61 

Mourão Junior comunicou que da parte dele o assunto está resolvido, não haverá mais atritos. Pediu 62 
a palavra a conselheira Arlene Sousa, que solicitou que a questão pessoal deve ser resolvida no 63 
privado e que se deve seguir a pauta, pois a posição de todos é importante, pois exercem 64 

voluntariamente o cargo de conselheiro. Pediu a palavra, a conselheira federal Denise Kassama e 65 
esta falou a todos que não se dirige de forma desrespeitosa ao presidente. Na sequência, não 66 

havendo nenhuma manifestação contrária, a Ata foi aprovada. 2.2 XI ENAM – Encontro das 67 
Entidades de Economistas da Amazônia Legal: O presidente Mourão Junior agradeceu a 68 
presença dos conselheiros regionais que participaram do evento: Arlene Sousa, Tomaz Edson 69 

Aquino, José Altamir, Bianca Mourão, Martinho Azevedo, Nilson Pimentel e Osiris Silva. 70 
Parabenizou a todos os envolvidos, pois o evento foi um sucesso. Pediu a palavra, o vice-presidente 71 

Martinho Azevedo e este também parabenizou todos os envolvidos e solicitou da gerência enviar 72 
para todos os parceiros um ofício de agradecimento e distribuir para todos o documento consolidado 73 
durante o evento: a Carta da Amazônia.  Pediu a palavra, o conselheiro Osiris Silva e esse fez uma 74 

ressalva em relação ao documento, pois não constou a questão da biodiversidade e este pediu as 75 
considerações. 2.3 Informes do presidente: Com a palavra, o presidente Mourão Junior informou 76 

que o CORECON-AM irá participar do Subcomitê Estadual de Desburocratização da REDESIM-77 
JUCEA e do Comitê de Desburocratização do Município de Manaus. Em seguida, informou que 78 
devido a saída do conselheiro Farid Mendonça, o conselheiro Anderson Barroso Grimm exercerá o 79 

cargo de conselheiro titular. Aproveitou para lembrar os conselheiros que devem atentar para o 80 
regimento interno nas questões de perda de mandato por falta. O outro assunto tratado pelo 81 

presidente Mourão Junior foi GINCANA DE ECONOMIA-ETAPA REGIONAL: a etapa Regional 82 
tem data para realização dia 22/06/2019, no laboratório cedido pela faculdade UNINORTE e que 83 
até o presente momento tem aproximadamente 40 duplas inscritas. Um recorde de inscrição. Foi 84 

informado pela presidência que o CORECON-AM enviará uma dupla com todas as despesas 85 
custeadas pelo Regional. A etapa regional terá três duplas finalistas. O critério que será utilizado 86 

pelo regional para o apoio de passagem e hospedagem, será àquela que obtiver a maior pontuação. 87 
Em relação as outras duas duplas finalistas, a inscrição será feita conforme o aporte de patrocínio. 88 
2.4 Informes do Conselho Federal de Economia: Com a palavra a conselheira federal Denise 89 

Kassama complementou e informou que o COFECON está concluindo a licitação do novo sistema 90 
contábil. Ciente da necessidade e importância da aquisição de um novo sistema contábil que esteja 91 

adequado as normas do TCU e para melhorar o trabalho dos regionais no atendimento as normas. 92 
2.5 Informes Comissões de Trabalho: a Conselheira Arlene Gomes de Sousa da Comissão de 93 
Educação informou que se reuniu com o Presidente do CORECON Acadêmico, Antônio José de 94 

Paula Barroso Neto, onde fizeram a revisão da Cartilha de Educação Financeira, propondo trazer a 95 
contribuição de profissionais em psicologia econômica e economia comportamental no material. 96 

Apresentou para os conselheiros o Curso de Psicologia Econômica, ministrado pela Dra. Vera Rita 97 
de Mello e salientou a importância, sendo uma sugestão trazê-la em agosto para Manaus. O curso é 98 
uma ferramenta importante para a construção da Cartilha de Educação Financeira. O conselheiro 99 



 

 

José Altamir da Comissão de Licitação informou que os editais de licitação estão sendo finalizados 100 
e em seguida serão publicados. Serão abertos para as Assessorias de Comunicação; Hospedagem, 101 

Manutenção e Suporte do Site; e Informática. As demais comissões não se pronunciaram. 3. 102 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - CONSELHEIRO RELATOR: Martinho Luís 103 
Gonçalves Azevedo. 3.1 NOVOS REGISTROS: 3.1.1 PESSOA JURÍDICA DEFERIDO: 104 

Processo nº 019/2019 Reg. 159; 3.1.2 PESSOA FÍSICA DEFERIDO: Processo nº 017/2019 Reg. 105 
3.071; Processo nº 018/2019 Reg. 3.072. 3.1.3 PROCESSOS: a) SUSPENSÃO: Processo nº 106 

035/2011 Reg. 2.390. As solicitações foram aprovadas, sendo o voto do relator seguido pela 107 
plenária; b) CANCELAMENTO DE REGISTRO: DEFERIDO: Processos nº 030/1989 Reg. 108 
1.043; 044/2010 Reg. 2.323; 036/2015 Reg. 2.679; 024/1987 Reg. 960; 087/1986 Reg. 936; As 109 

solicitações foram aprovadas, sendo o voto do relator seguido pela plenária; c) 110 
TRANSFERÊNCIAS DE REGISTRO: Processos nº 094/2009 Reg. 2.255 transferido ao 111 

CORECON-SC; 267/2015 Reg. 2.910 transferido ao CORECON-RO. A solicitação foi aprovada, 112 
sendo o voto do relator seguido pela plenária; OUTROS ASSUNTOS: Com a palavra o presidente 113 
da Sessão, Sr. Francisco de Assis Mourão Júnior agradeceu a presença de todos. Conforme o 114 

calendário, a Sexta Sessão Plenária Ordinária será realizada no dia 29/06/2019, às 09:00h. E nada 115 
mais havendo a tratar, o conselheiro e presidente da Sessão Francisco de Assis Mourão Júnior deu 116 

por encerrado os trabalhos da Quinta Sessão Plenária Ordinária, às 11:50 horas, dos quais eu 117 
Albertina de Fátima Souza de Santana, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai 118 
assinada por mim e pelo Presidente da Sessão. Manaus, 08 de junho de 2019. 119 

 120 
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