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 2 
ATA DA 9ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 3 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13º 4 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 06 DE 5 
OUTUBRO DE 2018. 6 

MEMBROS PARTICIPANTES – Conselheiros: Francisco de Assis Mourão Junior, Bianca de 7 

Alencar Mourão, Judah Torres Lima, Farid Mendonça Junior e Martinho Luis Gonçalves Azevedo. 8 

Estavam presentes na reunião o fiscal da profissão Luiz Cesar Teixeira da Silveira, a Conselheira 9 

Federal Denise Kassama Franco do Amaral e a gerente executiva Albertina de Fátima Souza de 10 

Santana, o qual foi designado para secretariar a presente reunião. Considerando o artigo 43 do 11 

Regimento Interno do CORECON-AM, declarou-se quórum para a realização da Reunião Plenária 12 

por estar presente a maioria dos Conselheiros Titulares. ABERTURA – Às doze horas e trinta 13 

minutos do dia trinta seis de outubro de dois mil e dezoito, em sua sede, na Rua Leonardo Malcher, 14 

nº. 768, Centro, realizou-se a 9ª 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 Demonstrativo Financeiro Prestação de Contas: Palavra foi 18 

passada para o contador do Regional, Sr. Bruno Prestes. Devido problemas técnicos no 19 

sistema siscont, o contador Sr. Bruno Prestes solicitou remarcar sua apresentação para 20 

quando o problema técnico for solucionado. 1.2 Total de Projetos Registrados no mês 21 
AGOSTO/2018: Total de Projetos 27: 07 Projetos Pessoa Física e 20 Projetos Pessoas Jurídicas: 22 

perfazendo o valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais). 2. EXPEDIENTE: 2.1 23 

Homologação da Ata da 8ª Sessão Plenária Ordinária de 31 de agosto de 2018: O presidente 24 

perguntou se todos leram a Ata previamente encaminhada por e-mail, se estava de acordo com o 25 

que foi discutido na plenária e na sequencia, não havendo nenhuma manifestação contrária, a Ata 26 

foi aprovada. 2.2 Ofício Circular n 115/2018/COFECON – Com a palavra o fiscal da profissão 27 

Luiz Cesar informou que o COFECON  enviou  a planilha com os valores dos emolumentos e taxas 28 

para o ano 2019. Os valores foram reajustados conforme tabela em anexo. Passou a palavra à 29 

plenária para as considerações e não tendo nenhuma objeção por parte dos conselheiros os valores 30 

dos emolumentos e taxas a serem praticados em 2019 pelo Corecon-AM foram aprovados pela 31 

plenária. 2.3 Informes do Presidente: a) Processo Ético-Profissional U.S. Freitas Consultoria e 32 

Representações Ltda. Reg. 108-PJ – Com a palavra o fiscal da profissão Luiz Cesar informou aos 33 

presentes que o processo foi concluído e arquivado, com o entendimento das partes. b)SINCE 34 

2018: Com a palavra o presidente informou que o Simpósio de Economia, ocorrido em Porto Velho 35 

foi um sucesso. Destacou a atuação dos conselheiros Judah Torres Lima, Farid Mendonça Junior e 36 

da conselheira Federal Denise Kassama. Parabenizou os funcionários Albertina Santana e Luiz 37 

Cesar pelo empenho e trabalho desenvolvido de apoio ao COFECON e CORECON-RO. Para os 38 

conselheiros Farid Mendonça e Judah Torres foi uma ótima experiência, com algumas observações 39 

em relação as opiniões formadas e a necessidade de fortalecimento dos Corecons com menos 40 

inscritos.c) Dando sequencia, o presidente informou que o conselheiro Osiris Messias por motivo 41 

particular pediu seu desligamento, mas que após conversa voltou atrás na sua decisão e continuará 42 

no seu cargo de conselheiro titular. d) O presidente Mourão Junior junto com o presidente do 43 

COFECON Wellington Leonardo estiveram em Belém e reuniram com o superintendente do BASA 44 

e não obtiveram êxito nas solicitações. Diante do exposto, o COFECON entrou com uma ação 45 

contra o BASA. Pediu a palavra o Conselheiro Martinho Azevedo, registrando o entusiasmo com a 46 

posição dos conselheiros Judah Torres e Farid Mendonça em defender nossa posição. A luta não é 47 

nova, é antiga. O economista é indispensável à sociedade. Salientou a exemplar atuação do Comitê 48 

de Combate a Corrupção e ao Caixa Dois nas Eleições 2018. O conselheiro ainda expôs sua 49 

preocupação com a falta de representatividade dos conselhos menores e que o CORECON RJ não 50 



 
 

 

assuma um protagonismo no sistema. Passou a palavra a Conselheira Federal Denise Kassama e 51 

esta elogiou a participação dos conselheiros e funcionários que participaram do SINCE, destacou 52 

um ponto negativo, que foi a divisão dos conselheiros nos grupos de trabalho, que pode ter 53 

prejudicado na hora da votação alguns assuntos de melhorias para os conselhos pequenos. A 54 

conselheira federal salientou a recondução do cargo e a grande probabilidade de ser vice-presidente 55 

do COFECON em 2019. Os conselheiros presentes apoiaram sua candidatura, deixando o apelo de  56 

uma melhor representatividade. Pediu a palavra o presidente da Sessão Mourão Junior e este 57 

solicitou apoio dos conselheiros e mais empenho na divulgação em suas páginas sociais das ações 58 

do conselho. Destacou o sucesso do Curso ministrado pelo Economista Marcelo Martinovich e do 59 

Café Econômico e cobrou mais aproximação dos coordenadores do curso de ciências econômicas, 60 

onde irá agendar reunião com as coordenadorias. O fiscal Luiz Cesar informou que em novembro 61 

ocorrerá o curso de Análise de Projetos, na sua segunda versão com o economista Ailson Rezende . 62 

Informou também que o economista Cleber Mourão, atual presidente do CORECON-PA/AP 63 

ministrará palestras nos dias 22, 23 e 24 de novembro, através de um programa da SUDAM. Com a 64 

a palavra a conselheira federal Denise Kassama falou do projeto da Comissão de Educação do 65 

COFECON, o Desafio Quero Ser Economista, que tem o objetivo de estimular os alunos do 66 

segundo grau o interesse pelo curso de Ciências Econômicas. Consiste em uma gincana online e 67 

solicitou o apoio da Comissão de Educação do CORECON-AM para divulgação do programa. Com 68 

a palavra o presidente Mourão Junior falou da necessidade de reformar a parte de baixo do prédio 69 

para o CORECON- ACADÊMICO e este já autorizou a obra, que consiste na pintura, colocação de 70 

portas e ar condicionado. Pediu a palavra o conselheiro Martinho Azevedo e este salientou mais 71 

uma vez sua solicitação ao setor jurídico do CORECON-AM, quanto o parecer da Sindicância. 3. 72 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS- CONSELHEIRO RELATOR: Martinho Luis 73 
Gonçalves de Azevedo. 3.1 HOMOLOGAÇÃO DE REGISTROS NOVOS: Foram deferidos os 74 

Processos nº 027/1997 e 028/2018, sendo o voto do Relator seguido pela plenária. 3.2 75 

CANCELAMENTO, SUSPENSÃO, EXTINÇÃO, TRANFERÊNCIA E CONDIÇÕES 76 
ESPECIAIS DE REGISTROS: Foram deferidos os Processos nº 007/188, 093/2015, 112/2008 e 77 

183/2015, sendo o voto do Relator seguido pela plenária. 3.3 PROCESSOS DE 78 

FISCALIZAÇÃO-LAVRATURASS DE MULTAS: Com a palavra o conselheiro relator 79 

Martinho Azevedo informou que alguns processos de fiscalização estão em andamento, seguindo o 80 

procedimento legal. Diante do exposto foram trazidos para a plenária quatro processos que estão em 81 

fase de aplicação de multas:  n 003/2018, 004/2018, 005/2018 3 006/2018, a plenária acordou com 82 

o procedimento adotado pelo conselheiro relator.   4. OUTROS ASSUNTOS, Com a palavra o 83 

presidente da Sessão, Francisco de Assis Mourão Junior agradeceu a presença de todos. Conforme o 84 

calendário, a décima Sessão Plenária Ordinária será realizada no dia 27/10/2018, às 09:00h. E nada 85 

mais havendo a tratar, o presidente da Sessão Mourão Junior deu por encerrado os trabalhos da 86 

Nona Sessão Plenária Ordinária, às 13:30 horas, dos quais eu Albertina de Fátima Souza de 87 

Santana, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente 88 

da Sessão. Manaus, 06 de outubro de 2018. 89 

 90 
 91 

Econ. Francisco de Assis Mourão Junior 92 
Presidente da Sessão  93 

CORECON-AM 94 
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Econ. Albertina de Fátima Souza de Santana 97 
Secretário 98 

CORECON-AM nº. 2.499 99 


