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ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUINTA (155ª)  SESSÃO PLENÁRIA 1 

EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, 2 

REALIZADA EM 21.01.2019. 3 

 4 

Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezenove, na sede do Conselho Regional de 5 

Economia da 15ª Região-MA, sito a Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala 6 

cento e quatro, Calhau, realizou-se a centésima quinquagésima quinta (155ª) Sessão Plenária 7 

Extraordinária deste CORECON-MA. PARTICIPANTES: Luiz Augusto Lopes Espíndola – presidente, 8 

Eden do Carmo Soares Júnior – vice-presidente e os conselheiros Frednan Bezerra dos Santos, José 9 

Tavares Bezerra Junior, José Lúcio Alves Silveira, Carlos Eduardo Nascimento Campo, Felipe Macedo 10 

de Holanda e Raphaela Sereno Silva Borba – efetivos; Joçara Felipe de Paula, João Carlos Sousa 11 

Marques e André Fernandes Rocha Serra – suplentes. 12 
 13 

JUSTIFICATIVA - O conselheiro Clodomir Cunha Ladeira justificou a ausência.  14 
 15 

Na sequência, conforme definido na primeira plenária do ano, os conselheiros Felipe Macedo de Holanda 16 

e Joçara Felipe de Paula assinaram o Termo de Posse. 17 
 18 

PAUTA: Planejamento das ações para o exercício de 2019, formação das comissões de trabalho e 19 

aprovação do calendário das reuniões plenárias ordinárias. 20 
 21 

ABERTURA DOS TRABALHOS: O presidente iniciou a sessão dando boas-vindas a todos. Em 22 

seguida informou que o conselheiro Felipe de Holanda solicitou um tempo para apresentar um relatório 23 

de todas as ações desenvolvidas durante o seu mandato como conselheiro federal do COFECON, bem 24 

como prestar alguns esclarecimentos. Após a leitura do relatório e uma breve explanação, o conselheiro 25 

Felipe de Holanda entregou o relatório ao presidente Luiz Espíndola e pediu que esse documento 26 

juntamente com relatório do SINCE fique registrado e faça parte dos anais do CORECON para 27 

conhecimento de todos. Falou que enviará uma cópia via e-mail para todos os conselheiros. 28 
  29 

A seguir o presidente solicitou que a conselheira Joçara informasse sobre os entendimentos entre ela e o 30 

econ. Diego Maciel para operacionalizar a delegacia do Corecon em Imperatriz. A conselheira Joçara 31 

informou que não é a primeira vez que ela é conselheira e que se ausentou por conta de não ter visto 32 

nenhuma atuação efetiva do Corecon em Imperatriz. Falou que em 2018 o então presidente Frednan não 33 

se deu por vencido e tentou levar em frente o funcionamento da delegacia. No final de 2018, ela reuniu-34 

se com representantes da Fest, da Facimp e com o conselheiro Leonardo Leocádio para definir a 35 

viabilização da delegacia em Imperatriz. Nessa reunião escolheram o econ. Diego Maciel para assumir 36 

a delegacia em 2019, com o compromisso de todos os envolvidos oferecerem apoio ao Delegado. 37 

Informou que já estão fazendo a divulgação da delegacia na mídia e algumas ações já estão sendo 38 

planejadas a saber: comemoração da 1ª turma de economistas da Facimp, uma ação envolvendo conversa 39 

de economista denominada “Café com Economia” e outras atividades que estão sendo planejadas. 40 

Solicitou apoio de todos os conselheiros e reivindicou ao plenário a realização de, pelo menos, uma 41 

Reunião Plenária, por ano, em Imperatriz. Submetida ao julgamento o plenário aprovou o pedido e 42 

definiu sua realização para o mês de agosto de cada ano, por ocasião da Semana do Economista. 43 
  44 

Dando continuidade, o presidente falou que, em sua opinião, o conselho tem que arcar com parte dos 45 

custos, seja com diária ou com passagem para viabilizar a presença do delegado ou de um conselheiro 46 

de Imperatriz nas reuniões mensais. Pediu opinião dos conselheiros. Após vários questionamentos, ficou 47 

aprovado pelo plenário o pagamento de uma diária para cobertura das despesas de deslocamento. 48 
  49 

A seguir, o presidente colocou em pauta o planejamento para 2019 informando que nessa plenária, por 50 

restrições do tempo, não haverá condições para um detalhamento mais profundo das ações a serem 51 

implementadas em 2019. Serão colocadas em discussão apenas as ações de maior expressividade no 52 



  

ATA-155ª – 21.01.2019 EXTRAORDINÁRIA  

 

 

planejamento e que caberá à Comissão de Planejamento, a ser criada, a montagem do plano contendo 53 

todos os detalhes. Falou que a sua pretensão é estruturar um plano de ação enxuto, exequível, compatível 54 

com a capacidade financeira do CORECON MA. Ressaltou que a realização das atividades programadas 55 

vai depender, fundamentalmente, da articulação política da Direção do Conselho e do apoio de todos os 56 

conselheiros na busca incessante de parcerias com instituições públicas e privadas.  57 
 58 

Aprovação do calendário de Reuniões Ordinárias: Foi deliberado pelo Plenário que as reuniões plenárias 59 

ordinárias do ano de 2019 serão realizadas sempre na 2ª segunda-feira de cada mês iniciando-se sempre 60 

às 18h30, com exceção da plenária de Imperatriz, em agosto, que vai depender da programação da 61 

Semana do Economista.  62 
 63 

Dando continuidade, o presidente colocou em pauta proposta para os principais eventos deste exercício: 64 

EME- Encontro Maranhense de Economia, programado para maio em parceria com a UFMA; Jornal 65 

impresso – duas edições por ano; Semana do Economista; Premio Maranhão de Economia; Projeto 66 

Conversa de Economista com quatro edições por ano. Sobre este último item Frednan falou, recebendo 67 

concordância dos demais, que acha melhor uma flexibilização nas datas e o presidente sugeriu, sendo 68 

aprovado, um evento em Imperatriz; Educação Financeira -  terá continuidade e seu formato será 69 

definido pela comissão. Joçara sugeriu tentar viabilizar uma ação em parceria com a Associação 70 

Comercial durante a FECOIMP. O conselheiro Felipe sugeriu que a cartilha fique disponível no site para 71 

download. 72 
 73 

O conselheiro Carlos Eduardo colocou em discussão o tema Perícia Econômica e Financeira e se colocou 74 

à disposição para viabilizar cursos. O assunto foi bastante discutido e será definido pela comissão 75 

respectiva. 76 
 77 

O conselheiro José Lucio sugeriu ao presidente que marque uma reunião com o diretor da TV UFMA e 78 

Radio Universidade para o estabelecimento de uma agenda de entrevistas sobre economia com temas a 79 

serem definidos.  O presidente solicitou ao conselheiro Frednan para agendar uma “Conversa de 80 

Economista” com o Secretário Estadual de Fazenda, economista Marcellus Ribeiro, que verse sobre 81 

benefícios fiscais. Este evento será a primeira edição do projeto neste exercício.  82 
 83 

A seguir foram criadas e compostas as seguintes comissões: 84 

Planejamento – Luiz Augusto Espíndola, Eden do Carmo Soares Júnior, Carlos Eduardo Campos e 85 

Frednan Bezerra dos Santos.: 86 

Eventos e Comunicação - Raphaela Sereno Silva Borba, Daniel Roosevelt Sá, Eden do Carmo Soares 87 

Júnior e Diego Maciel de Oliveira e João Carlos Souza Marques. 88 

Capacitação Acadêmica e Cientifica - André Fernandes, Frednan Santos, João Carlos Marques, Carlos 89 

Eduardo Campos, José Lúcio Alves Silveira e Erivam de Jesus  Rabelo Pinto Junior. 90 
 91 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS –Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a todos 92 

os presentes e franqueou a palavra e como ninguém se manifestou, o presidente encerrou os trabalhos às 93 

vinte horas e quarenta e cinco minutos, Eu Marlene Costa Luz Barbosa, secretariei e lavrei a presente ata 94 

que vai assinada por mim e pelo presidente. São Luís, vinte e um de janeiro do ano dois mil e dezenove. 95 

 96 

         97 
Marlene Costa Luz Barbosa        Luiz Augusto Lopes Espíndola 98 

      Secretária                                        Presidente  99 


