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ATA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 3 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13º 4 
REGIÃO AM, REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 5 
2018. 6 
 7 

MEMBROS PARTICIPANTES – Conselheiros: Nilson Tavares Pimentel, Judah Torres Lima, 8 

Martinho Luis Gonçalves Azevedo. Estavam presentes na reunião o fiscal da profissão Luiz Cesar 9 

Teixeira da Silveira, a gerente executiva Albertina de Fátima Souza de Santana e em anexo as 10 

justificativas dos conselheiros que por motivos particulares não puderam comparecer à Sessão 11 

Plenária. Registro a presença da Conselheira Federal Denise Kassama Franco do Amaral. 12 

ABERTURA – Às doze horas e trinta minutos do dia trinta de maio de dois mil e dezoito, em sua 13 

sede, na Rua Leonardo Malcher, nº. 768, Centro, realizou-se a 5ª Sessão Plenária Ordinária do 14 

Conselho Regional de Economia – 13ª Região – AM. Foi designado para presidir a sessão o vice-15 

presidente do Corecon-AM, o Economista Nilson Tavares Pimentel, que distribuiu a pauta da 16 

reunião, prosseguindo com os seguintes assuntos: 1. FINANCEIRO: 1.1 Demonstrativo 17 

Financeiro Prestação de Contas: O contador Sr. Bruno Prestes por motivo particular não 18 

pode comparecer à reunião, dessa forma o item 1. da pauta será discutido na próxima 19 
plenária. 2. EXPEDIENTE: 1.1 Homologação da Ata da 4ª Sessão Plenária Ordinária de 27 de 20 

abril de 2018: O presidente perguntou se todos leram a Ata previamente encaminhada por e-mail, 21 

se estava de acordo com o que foi discutido na plenária e na sequencia, não havendo nenhuma 22 

manifestação contrária, a Ata foi aprovada. 2.2 Apoio financeiro ao SINCE: Aprovado 23 

R$1.500,00. Será realizado em Porto Velho/RO setembro 2018. 2.3 Proposta de Alteração 24 

Composição Plenária do COFECON: A Conselheira Federal explicou sobre a proposta de nova 25 

composição do COFECON:GT- Composição da Plenária em termos de representatividade atual:18 26 

Conselheiros Titulares e 18 Conselheiros Suplentes, sendo que 2 fazem rodizio em cada Plenária. 27 

Proposição: 24 Titulares e 24 suplentes. Sendo que SP ficaria com 4 titulares e 3 o Rio de Janeiro. 28 

O Amazonas ficaria com 1 Titular e 1 Suplente. Aprovado a proposição, onde o Amazonas ficaria 29 

com 1 titular e 1 suplente. 2.5 Informes da presidência: a) Delegacia no Interior: Parintins ainda se 30 

estar em negociações com a Prefeitura Municipal na intenção que seja possível um Termo de 31 

Cooperação Técnica, no sentido se conseguir um lugar/local, em qualquer órgão da Prefeitura onde 32 

possa funcionar a Delegacia CORECON. b)Vamos fazer esforços de elaborar Termo de Cooperação 33 

Técnica com o TCE, vamos pesquisar um pouco mais sobre o assunto. c) Quanto a colaboração com 34 

a solicitação da UEA sobre passagens aéreas, nossa deliberação foi pela impossibilidade de 35 

atendimento, uma vez que o CORECON, já está comprometido com as 6 passagens e estadias para 36 

os Gincaneiros, assim como, com a passagem e estadia para a Coordenadora do GT – Mulheres 37 

Economistas – Econ. Arlene Souza para o SINCE/2018. Também ficou deliberado que a Econ. 38 

Albertina Santana – Gerente Executiva CORECON, deverá participar no SINCE, com concessão de 39 

passagem e estadia. d) Foram determinadas as substituições de Conselheiros, assim: Conselheiro 40 

Titular Ronney Peixoto será substituído pelo Conselheiro Suplente Farid Mendonça. A Conselheira 41 

Titular Kamilla Loureiro será substituída pelo Conselheiro Suplente Judah Torres. O Conselheiro 42 

Titular Nelson Ale Junior será substituído pelo Conselheiro Suplente Martinho Luis Gonçalves 43 

Azevedo, observando que todas essas substituições deverão ocorrer nas comissões que cada um 44 

estava alocado. e) Em face de reclamações e queixas de Consultores e de prepostos de empresas 45 

incentivadas do Polo Industrial de Manaus que buscam informações, defesas administrativas de 46 

processos, orientações sobre ocorrências novas situações de produção, orientações sobre melhor 47 

enquadramento legal de produtos para obtenção de Incentivos Fiscais do ICMS, etc, tem se 48 

deparado como uma situação inusitada quanto aos procedimentos do Secretario Executivo de 49 

Desenvolvimento Econômico da SEPLANCTI, Sr. Valdir Barbosa, que se auto-denomina de 50 



 
 

 

economista, (recomenda-se que o Econ. Fiscal CORECON Luiz Cesar, verifique a situação), o 51 

“qual se diz contrário a concessão de Incentivos Fiscais do ICMS, principalmente para grandes 52 

empresas que só aqui para o Amazonas explorar o estado e ganham muito. Por ele não concederia o 53 

Incentivo Fiscal acima de 50% para qualquer empresa. Essas empresas vêm para o Amazonas 54 

somente para ganhar muito e nada deixam para o estado”. Outra situação defendida por ele, é que as 55 

atividades de concessão dos Incentivos Fiscais do ICMS deveria estar na SEFAZ que sabe fiscalizar 56 

as empresas incentivadas do Distrito”. Assim também, tenta de todas as formas obstaculizar o 57 

atendimento buscado dentro da Legislação Vigente – Lei 2826/2003 e seu Regulamento. Frente a 58 

essa situação, já havíamos conversado com o Sr. Presidente, estando em entendimento que nesses 59 

anos todos de ZFM, CORECON tem lutado e defendido o Desenvolvimento Econômico do 60 

Amazonas, e que a Concessão dos Incentivos Fiscais do ICMS é determinante para que as empresas 61 

venham para o estado e aporte seus capitais produtivos, criem empregos e reforcem com seus 62 

recolhimentos o Erário Estadual. A Visão do desenvolvimento Econômico é diametralmente 63 

contrária à natureza das atividades de Fiscalização da SEFAZ. Também o CORECON defende que 64 

a Legislação Estadual dos Incentivos Fiscais do ICMS é um dos mais importantes pilares que 65 

sustentam juridicamente a ZFM. Sendo assim, ficou deliberado que seja elaborado  Texto em defesa 66 

da concessão dos Incentivos Fiscais do ICMS pelo Estado do Amazonas (Coordenador da 67 

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO) como fator determinante à atração de Investimentos e a 68 

manutenção das empresas incentivas no PIM, citando nominalmente esse Sr. Valdir Barbosa, 69 

comum servidor público, que propaga o desestimulo de novos investimentos no Amazonas e no 70 

PIM, pois não se precisa que esse tipo de servidor como mais um inimigo  interno do 71 

desenvolvimento Econômico, propondo-se sua exoneração do cargo. Na sequência seja repassado 72 

para a Jornalista que deverá transformar em reportagem jornalística para fazer veicular nos 73 

matutinos locais. 2.3 Os Coordenadores de Comissões não declararam nenhum informe, 74 

notadamente as de Tomada de Contas, uma vez que recebido as peças contábeis muito recente, 75 

mas fará assim que for solicitado pois estará preparando o Relatório com máxima urgência, assim 76 

como irá precisar de documentação e explicações do Sr. Bruno;  Outros eventos aos encargos de 77 

Comissões e de GT’s já estão no Calendário da Gestão/2018; Foi lembrado que o CORECON 78 

convide os Coordenadores de Cursos de Economia para o SINCE/setembro/2018. Assim também, 79 

que possam participar nas reuniões da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. O Coordenador da Comissão 80 

de Educação, Conselheiro Judah Torres, lembrou que está com o projeto de solicitação de recursos 81 

do COFECON para o Prêmio Amazônia de Economia. Foi solicitado à Gerência Executiva que 82 

elabore MAPA  de Controle de falta dos Conselheiros, assim como, proceda Atos de Nomeações de 83 

Conselheiros em face das substituições, inclusive nas Comissões. Em decorrência do controle de 84 

faltas apresentadas, o conselheiro Stony Bindá Figueiredo, que o Regimento Interno do Conselho 85 
Regional de Economia da 13ª Região, em seu art. 10, disciplina que o Conselheiro Efetivo que faltar, em 86 
cada exercício, a 03 (três) sessões consecutivas ou a 05 (cinco) intercaladas, sem motivo justificado, perderá 87 
automaticamente o mandato, in verbis . Portanto, conforme Regimento Interno, o conselheiro Stony 88 

Bindá Figueiredo será substituído pelo Conselheiro Tomaz Edson Aquino Lopes, que assumirá o 89 

cargo de conselheiro titular. Foi solicitado que o Econ. Fiscal CORECON Luiz Cesar, a atualização 90 

dos economistas do AMAZONAS , adimplentes e inadimplentes, e por Município. A Conselheira 91 

Federal comentou sobre as possibilidades de ingresso no sistema COFECON/CORECON, de 92 

formados em outros Cursos que tenham no mínimo 30% de disciplinas referentes ao Curriculum de 93 

Cursos de Economia, sendo que essa discussão está bem adiantada no COFECON, como por 94 

exemplo: Curso de relações Internacionais. Comentou sobre as possibilidades se trazer o Curso de 95 

Perícia Econômica e Arbitragem, a ser realizado em 4 fins de semana, sendo necessário a realização 96 

desse curso, de no mínimo de 30 alunos, com valor a ser discutido de $600,00, com Certificação 97 

COFECON – GT de Pericias.  3. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS- CONSELHEIRO 98 

RELATOR: Martinho Luis Gonçalves de Azevedo. 3.1 HOMOLOGAÇÃO DE REGISTROS 99 
NOVOS: Foram deferidos os Processos n 008/2018 a 012/2018 e o voto do Relator foi seguido pela 100 



 
 

 

plenária. 3.2 HOMOLOGAÇÃO DE REGISTROS NOVOS- PESSOA JURÍDICA Foi deferido 101 

o Processo nº 013/2018 3.3 CANCELAMENTO, SUSPENSÃO, EXTINÇÃO E CONDIÇÕES 102 

ESPECIAIS DE REGISTROS: Foram deferidos os Processos n 061/2007, 033/2012, 103 

071/2014,282/2015, 042/1987, 077/2015, 447/1998, 068/2014, 276/2015 e 073/1986 e o voto do 104 

Relator foi seguido pela plenária. Os Processos de Cancelamento foram aprovados, com indicativo 105 

de “ad referendum” desta Reunião Ordinária, mas sua Homologação se dará na próxima 6ª   106 

Reunião Plenária. 4. OUTROS ASSUNTOS,  Com a palavra o presidente da Sessão, Nilson 107 

Tavares Pimentel agradeceu a presença de todos. Conforme o calendário, a Sexta Sessão Plenária 108 

Ordinária será realizada no dia 30/06/2018, às 09:00h. E nada mais havendo a tratar, o presidente da 109 

Sessão Nilson Peimentel deu por encerrado os trabalhos da Quinta Sessão Plenária Ordinária, às 13 110 

horas, dos quais eu Albertina de Fátima Souza de Santana, lavrei a presente Ata que, lida e achada 111 

conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente da Sessão. Manaus, 30 de maio de 2018. 112 
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