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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA (437ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 11.03.2019  2 

Aos onze dias do mês de março do ano dois mil e dezenove, na sede do Conselho Regional de Economia 3 

da 15ª Região - MA, situado na Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala cento 4 

e quatro, Calhau, realizou-se a quadringentésima trigésima sétima Sessão Plenária Ordinária deste 5 

CORECON-MA.  6 

Participantes: – Luiz Augusto Lopes Espíndola - presidente,  José Lúcio Alves Silveira, Clodomir Cunha 7 

Ladeira, Carlos Eduardo Nascimento Campos, Frednan Bezerra dos Santos, Felipe Macedo de Holanda, 8 

João Carlos Souza Marques, André Fernandes Rocha Serra e  Erivam de Jesus Rabelo Pinto Junior. 9 

Justificativas: Eden do Carmo Soares Júnior, José Tavares Bezerra Júnior e Raphaela Sereno Silva 10 

Borba.  11 

Abertura dos Trabalhos:   O presidente iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença 12 

de todos e a seguir, colocou em apreciação a Ata da Plenária Ordinária nº 436, realizada no dia 11 de 13 

fevereiro de 2019, que foi homologada sem objeções. 14 

Informes da presidência – o presidente informou sobre algumas ações realizadas a partir da última 15 

reunião e destacou a audiência com a diretoria da Associação Comercial do Maranhão-ACM, juntamente 16 

com alguns conselheiros com o objetivo de firmar parcerias.  Informou que a reunião foi bastante 17 

proveitosa.  Sobre a vinda do econ. Paulo Nogueira Batista por ocasião da Semana do Economista, ficou 18 

acertado que a palestra será realizada em parceria com a ACM em celebração ao aniversário daquela   19 

instituição.   Informou também do encontro com o BNB onde foi feito uma explanação sobre os recursos 20 

aplicados no estado do maranhão. O conselheiro Felipe aproveitou a oportunidade para fazer um breve 21 

esclarecimento sobre o assunto que foi bastante discutido.  22 

O conselheiro Eduardo Campos pediu a palavra e informou que os próximos assuntos da pauta exigem 23 

muitos dados técnicos e bem elaborados e, que a Comissão de Capacitação Acadêmica e Científica, 24 

preparou um material para ser apresentado no auditório. Convidou a todos e retirou-se para preparar os 25 

equipamentos.  26 

O presidente deu continuidade informando que enviou Oficio para a Cemar propondo parceria para 27 

viabilizar duas edições do jornal “Economista do Maranhao”, e,  conforme entendimentos já mantidos 28 

anteriormente, ele acredita que o apoio será concretizado.  29 

Chamou a atenção de todos para o problema da casa do trabalhador que com esse grande volume de 30 

chuvas está com muitas infiltrações e que o próprio Conselho já está bastante prejudicado. Falou que 31 

está pensando em se reunir com o síndico para ver a possibilidade de fazer reivindicações para uma 32 

reforma junto ao governo do Estado do Maranhão. O assunto foi bastante discutido. A seguir o presidente 33 

informou que o servidor onde está o sistema de cadastro – SISCAFW, apresentou problema e um técnico 34 

foi acionado para avaliar a situação e foi constatado que não há recuperação. Apresentou as propostas 35 

para aquisição de um novo servidor e falou que vai ser feito o processo de dispensa de licitação e, dado 36 

a urgência que o caso requer, o plenário aprovou a compra.  37 

Dando continuidade, informou que fez a indicação do cons. André como representante do Corecon-MA 38 

no COPIM. André aproveitou para informar que está fazendo mestrado em desenvolvimento econômico 39 

e a sua pesquisa é sobre política industrial e que, além de estar contribuindo com a comissão e 40 

enriquecendo a sua pesquisa, está levando o nome do Corecon para as discussões e também irá trazer 41 

para o plenário o resumo de todos os assuntos discutidos no âmbito daquela comissão. Alguns 42 
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esclarecimentos foram solicitados por parte de alguns conselheiros e o presidente solicitou que os 43 

assuntos lá tratados sejam informados nas reuniões plenárias. 44 

A seguir informou da impossibilidade do conselheiro Eden Junior em continuar participando como 45 

representante do Conselho no Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social -COMDES 46 

e que precisa ser substituído por outro conselheiro. Perguntou quem tinha interesse e disponibilidade em 47 

participar e o conselheiro João Carlos apresentou seu nome sendo aprovado pelo Plenário. 48 

 Sobre a Prestação de Contas 2018, o presidente informou que não será possível homologar nesta data 49 

pois ainda vai ser encaminhada para a Comissão de Tomada de Contas. Após algum questionamento do 50 

conselheiro Felipe de Holanda, o presidente falou que todos têm acesso aos documentos que fazem parte 51 

da prestação de contas, independente de participar ou não da comissão, os mesmos ficarão disponíveis 52 

para conhecimento de todos. 53 

 A seguir colocou em pauta o I EME e informou o nome das instituições que já foram encaminhados os 54 

ofícios pedindo apoio para os minicursos que constam na programação do evento. O conselheiro José 55 

Lúcio também deu algumas informações sobre a organização do encontro. Sobre os recursos, informou 56 

que foi aprovado recurso de R$ 14.818,00 e está aguardando liberação da FAPEMA e a previsão é sair 57 

na segunda quinzena de marco. 58 

A seguir os conselheiros seguiram para o auditório onde o conselheiro Carlos Eduardo, membro da 59 

Comissão de Capacitação Acadêmica e Científica, fez uma breve Apresentação do projeto do curso de 60 

Perícia elaborado com a participação dos conselheiros João Carlos, Erivam e André. .Ao término da 61 

apresentação, o conselheiro Carlos Eduardo passou a palavra para o conselheiro João Carlos que fez 62 

uma boa explanação do plano de trabalho para o ano de 2019. 63 

Homologação de Processos: Passando para o item, homologação de processos, foi apresentado e 64 

homologado pelo plenário o seguinte processo: Cancelamento de Registro – Proc. Nº 023/2019 – Lino 65 

Antonio Raposo Moreira. 66 

 O que houver – O conselheiro Clodomir perguntou sobre a arrecadação de anuidades e foi informado 67 

que como o servidor não está funcionando, não foi possível trazer essa informação, porém, na próxima 68 

reunião será apresentada.   O presidente informou que vai fazer um ofício à CEMAR oferecendo cursos 69 

de capacitação, porém o conselheiro João Carlos acha que primeiro tem que saber quais os cursos de 70 

interesse da empresa para então se apresentar o projeto.   71 

Encerramento dos Trabalhos – A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar o presidente 72 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 20h30 min. Eu, Marlene Costa Luz 73 

Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, onze 74 

de março de 2019. 75 

 76 

Luiz Augusto Lopes Espíndola 77 

 Presidente 78 

      79 

Marlene Costa Luz Barbosa 80 

 Secretária        81 


