
 

 

 1 
ATA DA 7ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 2 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13º 3 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 30 DE 4 
SETEMBRO DE 2020. 5 

MEMBROS PARTICIPANTES – Conselheiros: Francisco de Assis Mourão Junior, 6 

Michele Lins Aracaty e Silva, Osiris Messias Araujo Da Silva, Arlene Gomes de Sousa,  José 7 

Altamir Barroso Cordeiro, Martinho Luis Gonçalves de Azevedo, Nilson Tavares Pimentel.  8 

Foi designado para secretariar a presente reunião, a gerente executiva Albertina Santana. 9 

ABERTURA – Às quinze horas do dia trinta de setembro de dois mil e vinte, em decorrência 10 

da pandemia do novo corona vírus, a 7ª sessão plenária ordinária foi realizada em ambiente 11 

virtual, através da plataforma ZOOM. Foi designado para presidir a sessão o presidente do 12 

Corecon-AM, o Economista Francisco de Assis Mourão Junior, que distribuiu a pauta da 13 

reunião, prosseguindo com os seguintes assuntos: 1. Palavra do contador: 1.1 O contador Sr. 14 

Bruno Prestes apresentou a situação financeira do regional até 30/06/2020 e informou que a 15 

receita arrecadada apesar do ano atípico por conta da pandemia se manteve bem próximo ao 16 

orçado. Já a despesa, salientou um detalhe muito importante que houve uma queda significativa 17 

em relação aos períodos passados. Foi solicitado do contador a situação atual do conselho, até 18 

30/09/2020. Ele irá finalizar o fechamento para repassar aos conselheiros.   2.EXPEDIENTE: 19 

2.1  Informes da presidência: O presidente Mourão Junior agradeceu a presença de todos e 20 

passou a palavra aos membros das comissões. 2.2 Informes das Comissões: O presidente da 21 

comissão eleitoral Martinho Azevedo deu a todos os presentes ciência do pleito e aproveitou a 22 

presença dos conselheiros e a presença do representante de uma das chapas concorrentes no 23 

pleito, o conselheiro José Altamir para responder um questionamento feito pela chapa, onde 24 

passamos a rever algumas considerações. De acordo como o referido e-mail a Chapa 2, estaria 25 

enviando material de publicidade, via WhatsApp, aos economistas, mas contudo sem enviar o 26 

conteúdo ou especificar de forma precisa que tipo de publicidade estaria sendo divulgada; 2. 27 

Que não houve atendimento ao art. 16, da Resolução n° 1981/2017, pois a Comissão Eleitoral, 28 

com a concordância expressa de todas as chapas inscritas, autorizar a emissão de outras 29 

postagens, em absoluta igualdade de condições entre as chapas. Cabe aqui esclarecer, que o art. 30 

16, diz respeito a possível autorização de emissão de postagens, ou seja de material de 31 

divulgação, via correios ou mala direta do Corecon, que deve ser feita mediante requerimento 32 

formal. Aí sim será dado ciência as demais chapas inscritas, para em igualdade de condições, 33 

produzir seu material também. Quanto ao suposto fato da Chapa 2 está encaminhando 34 

postagens ou pedido de votos, via WhatsApp pessoal e privado, está Comissão Eleitoral, não 35 

tem qualquer meio de controle de tais divulgações. Informamos, que a referida legislação 36 

eleitoral não prevê e tão pouco veda tal situação. Logo, não vislumbramos qualquer tipo de 37 

infração a legislação eleitoral. Em seguida informou que o pleito está sendo conduzido de 38 

forma absolutamente conforme a legislação, de forma transparente para ambas as chapas. Pediu 39 

a palavra o conselheiro Osiris Messias e este perguntou como são feitas as publicações das 40 

chapas. Na ocasião, o presidente da comissão eleitoral, Martinho Azevedo informou que as 41 

chapas enviam para a comissão todo material a ser publicado, que será analisado e após a 42 

aprovação pela comissão, o material é liberado para divulgação. A palavra passou para o 43 

presidente Mourão Junior que agradeceu a comissão eleitoral pela excelente condução do 44 

pleito. Em seguida apresentou a planilha referente os gastos com a confecção do Guia 45 

Econômico proposto pela conselheira Arlene Sousa. O contador repassou o valor a ser pago 46 

pelo Corecon-AM a economista Andrea Saragosa, pela confecção do guia e a plenária 47 

analisando o atual cenário econômico em decorrência da pandemia, decidiu por deixar o projeto 48 

do Guia Econômico para 2021. 3. PROCESSOS ADMNISTRATIVOS: NOVOS 49 

REGISTROS - RELATOR: JOSÉ ALTAMIR BARROSO CORDEIRO 3.1.1 PESSOA 50 



 

 

FÍSICA DEFERIDO: Processo nº 006/2020 Reg. 3.089; Processo nº 015/2020 Reg. 3.098. 51 

Processo nº 016/2020 Reg. 3.099. 3.2 PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE 52 

REGISTRO, SUSPENSÃO, ATIVO COM DESCONTO E TRANSFERÊNCIA: 53 

RELATOR: JOSÉ ALTAMIR BARROSO CORDEIRO a) SUSPENSÃO DE 54 
REGISTRO(PRORROGAÇÃO DE PRAZO) DEFERIDO: Processo 018/2004 Reg. Nº 55 

1.791; b) CANCELAMENTO DE REGISTRO: DEFERIDO: Processo  049/1979 Reg. Nº 56 

443; Processo  322/2015 Reg. Nº 2.964; Processo  457/1998 Reg. Nº 1.470; Processo  315/2015 57 

Reg. Nº 150; c) TRANSFERENCIA: DEFERIDO: Processo  006/2004 Reg. Nº 1.779; O 58 

conselheiro relator dos processos solicitou que o CORECON-AM após a pandemia mude a 59 

forma de recepcionar os novos registros, que seja feita uma pequena solenidade de entrega das 60 

carteiras dos novos economistas. OUTROS ASSUNTOS: Com a palavra o presidente da 61 

Sessão, Sr. Francisco de Assis Mourão Júnior agradeceu a presença de todos. Em decorrência 62 

da pandemia informou que até dezembro devemos realizar doze sessões plenárias e em 63 

decorrência disso ocorrerá em outubro e novembro duas sessões por mês e em dezembro deve 64 

ser realizada até o dia 15/12/2020 a décima segunda sessão. No entanto foram sugeridas as 65 

datas de 08 e 29/10/2020 para a ocorrência da oitava e nona sessões plenárias e as datas de 05 e 66 

26/11/2020 para a ocorrência da décima e décima primeira sessões plenárias, ficando a data do 67 

dia 12/12/2020 para a realização da décima segunda sessão plenária. A plenária concordou com 68 

as datas e caso haja alguma mudança devem ser informados. E nada mais havendo a tratar, o 69 

conselheiro e presidente da Sessão Francisco de Assis Mourão Júnior deu por encerrado os 70 

trabalhos da Sétima Sessão Plenária Ordinária, às 16:00 horas, dos quais eu Albertina Santana, 71 

lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente da 72 

Sessão. Manaus, 30 de setembro de 2020. 73 
 74 

Francisco de Assis Mourão Junior 75 
Presidente da Sessão  76 

CORECON-AM 77 
 78 
 79 

Albertina Santana 80 
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