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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA (439ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 13.05.2019  2 

Aos treze dias do mês de maio 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 nona Sessão Plenária Ordinária deste 5 

CORECON-MA.  6 

Participantes: – Luiz Augusto Lopes Espíndola - presidente, Eden do Carmo Soares Júnior, José Lúcio 7 

Alves Silveira, Clodomir Cunha Ladeira,  Luiz Fernandes Lopes, João Carlos Souza Marques, Frednan 8 

Bezerra dos Santos e André Fernandes Rocha Serra.  9 

Justificativas: Felipe Macedo de Holanda, Joçara Felipe de Paula, Erivam de Jesus Pinto Júnior, Carlos 10 

Eduardo Nascimento Campos, José Tavares Júnior e Raphaela Sereno Silva 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 438, realizada no dia 08 de 13 

abril de 2019, que foi homologada sem restrições. 14 

A seguir, os membros da Empresa Júnior de Economia – EJECON apresentaram de forma sumária um 15 

projeto denominado "Council" que tem os seguintes objetivos: Criar uma cultura de valorização do 16 

Economista junto à sociedade; Promover a graduação de Ciências Econômica em nível regional; 17 

Estabelecer uma nova data no calendário de eventos do CORECON Maranhão, alinhada ao EME, à 18 

Semana do Economista e ao Prêmio Maranhão de Economia; Incluir o evento como uma fonte 19 

alternativa de garantia de receita para o CORECON Maranhão; Diminuir o hiato entre a comunidade 20 

ludovicense e a Academia; Aumentar a interação entre as instituições do curso de Ciências Econômicas 21 

da UFMA, especialmente a Empresa Júnior e o CORECON Acadêmico. Após a apresentação, o 22 

presidente designou o economista e Conselheiro do CORECON-MA, André Fernandes, para dialogar 23 

com a referida empresa. 24 

Informes da presidência – Informes da presidência – o presidente falou sobre o ofício enviado pelo 25 

Cofecon informando sobre o novo sistema contábil, cujo processo licitatório já foi concluído e os valores 26 

a serem rateados entre os Corecons de acordo com o número de economistas registrados. O assunto foi 27 

bastante discutido e constatada a incapacidade financeira do CORECON-MA de assumir custos desse 28 

porte. O Conselheiro do COFECON, Heric Hossoe,  ficou de colocar esse tema em discussão na próxima 29 

Plenária daquele Conselho a fim buscar uma solução ao alcance de Conselhos pequenos, dentre os quais 30 

se enquadra o CORECON MA. 31 

A seguir, foi discutida a divulgação (publicidade) do fato de o MA está batendo recorde de inscrições 32 

no projeto Desafio Quero ser Economista; 33 

Informes financeiros – o presidente fez uma breve explanação sobre a atual situação financeira do 34 

Conselho, salientando a trajetória persistentemente declinante das receitas do CORECON-MA e, após 35 

as avaliações dos Conselheiros presentes, ficou evidenciada a necessidade de serem tomadas medidas 36 

para ampliar as fontes de captação de recursos como, por exemplo, promover a realização de cursos para 37 

economistas e estudantes de economia.  38 

 Curso de Perícia - confirmada a data de 30 de maio para apresentação, pelo Conselheiro Eduardo 39 

Campos, do projeto contendo as adaptações às regras estabelecidas pela Resolução 2005, do COFECON. 40 

Reunião com o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão - ALEMA - o Conselheiro 41 

Frednan, se comprometeu em fechar uma data. Dentre as reivindicações  àquela Casa  Legislativa está 42 

a colaboração para a publicação de um livro com produção intelectual de economistas maranhenses. 43 
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Outra pauta de interesse é reedição do projeto de Educação Financeira. Nesse ponto o Conselheiro 44 

André sugeriu parceria com a SEMED e SEDUC; 45 

Melhorias no sistema de comunicação do Corecon - Ficou deliberado que toda entrevista, produção 46 

intelectual que for submetida à divulgação pelo Conselho, será mediada pelo Conselheiro Eden do 47 

Carmo; 48 

O Conselheiro Lúcio solicitou ao CORECON MA, para o I EME, uma colaboração de R$ 1.000,00. 49 

Devido a atual situação financeira o Presidente Espíndola propôs ao plenário a formação de um fundo, 50 

com a contribuição livre dos Conselheiros e de economistas registrados, para apoio ao citado evento, em 51 

substituição ao Conselho. 52 

Convênio CORECON-MA/SENAC – EAD - Sobre uma possível parceria CORECON-MA e SENAC-53 

MA, ficaram abertas oportunidades de convênio entre as instituições para os cursos já oferecidos pelo 54 

SENAC como formatação, pelo CORECON-MA, de cursos específicos _in company. Nesse momento, 55 

o Conselheiro André fez seus informes sobre os projetos de CPA-10 e Introdução à Ciência de Dados 56 

para Economistas; 57 

Prêmio Maranhão de Economia -2019 - Ficou deliberado para a próxima plenária de 10 de junho como 58 

primeira pauta a homologação do Regulamento do Prêmio, sem votação aberta para o tema. Ficou 59 

entendido que cabe premiar os trabalhos no limite dos recursos disponibilizados pelo COFECON. 60 

Homologação de Processos: Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e 61 

homologados pelo plenário os seguintes processos: Registro Definitivo - Proc. Nº 026/2019 – Flávio 62 

Lisboa Borba Brito; Proc. Nº 027/2019 – Iêgo Bruno Costa Castro. Cancelamento de Registro – Proc. 63 

Nº 033/2019 – Ricardo Haiashi Cantanhede Garcez; Adiel Bandeira Borges. Baixa de Registro por 64 

Falecimento – Proc. Nº 035/2019- Antonio Sampaio Rodrigues da Costa –. Proc. Nº 032/2019 – 65 

Balancete do 1º Trimestre-2019.  66 

Encerramento dos Trabalhos – A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar o presidente 67 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 21h20 min. Eu, Marlene Costa Luz 68 

Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, treze 69 

de maio de 2019. 70 

      71 

Marlene Costa Luz Barbosa     72 

Secretária 73 

 74 
Luiz Augusto Lopes Espíndola 75 

Presidente       76 
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