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EXTRATO DA ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA (442ª) SESSÃO 1 

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

NO DIA 19.08.2019  3 

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano dois mil e dezenove, na sede do Conselho Regional de 4 

Economia da 15ª Região - MA, situado na Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, 5 

sala cento e quatro, Calhau, realizou-se a quadringentésima quadragésima segunda Sessão Plenária 6 

Ordinária deste CORECON-MA.  7 

Participantes: – Luiz Augusto Lopes Espíndola - presidente, Eden do Carmo Soares Júnior, Clodomir 8 

Cunha Ladeira, Carlos Eduardo Nascimento Campos e André Fernandes Rocha Serra.  9 

Justificativas: José Tavares Júnior, José Lúcio Alves Silveira, Felipe Macedo de Holanda, Marcelo 10 

Apolônio Duailibe e João Carlos Souza Marques.  11 

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

todos e a seguir, colocou em apreciação a Ata da Plenária Ordinária nº 441, realizada no dia 08 de julho, 13 

que foi homologada sem restrições. 14 

Informes da presidência – O presidente iniciou a reunião apresentando o representante da empresa 15 

Álamos Gestão de Recursos e Seguros que solicitou esse espaço para apresentar a empresa no intuito de 16 

firmar parceria com o Corecon-Ma, com desconto para economistas nos cursos e palestras na área de 17 

mercado financeiro, investimento e assuntos afins com intuito de capacitar os economistas. Após a 18 

apresentação e os devidos esclarecimentos, o plenário concordou com a parceria que será oficializada 19 

posteriormente. 20 

Dando continuidade aos informes, o presidente falou sobre a Semana do Economista 2019, e fez uma 21 

avaliação bastante positiva, inclusive com um público rotativo de quase duzentas pessoas. Mereceu 22 

destaque a parceria com a Assembleia Legislativa do Maranhão – ALEMA, sendo um dos pontos 23 

positivos do evento a estrutura e localização favorável para o público.  Falou que o evento foi bastante 24 

divulgado nas mídias sociais e por conta do apoio do BNB também foi divulgado através dos principais 25 

jornais impressos da cidade e ainda na Rádio Universidade FM. A avaliação de todos os conselheiros, 26 

também foi positiva, mesmo que falhas tenham sido apontadas o sentimento do plenário foi de sucesso. 27 

A seguir, agradeceu o apoio dos conselheiros, em especial ao Frednan que muito contribuiu para o 28 

sucesso do evento. Com a palavra Frednan destacou o trabalho em equipe e enfatizou o excelente 29 

trabalho da equipe de comunicação contratada pelo Corecon. 30 

A seguir, o presidente informou a saída do Assessor Rodrigo Cruz, que assumiu um cargo na Secretaria 31 

de Planejamento do Estado e, para ocupar o seu lugar, está sendo viabilizada a contratação de um 32 

estagiário do curso de Economia da UFMA. Falou das dificuldades financeiras atuais, e colocou em 33 

discussão o valor da bolsa a ser paga. Após várias considerações, foi aprovado o valor de quinhentos 34 

reais, já incluindo o auxílio transporte.  35 

Em continuidade à pauta o conselheiro Carlos Eduardo, a pedido da presidência fez apresentação do 36 

projeto e uma breve exposição sobre o processo de construção do Projeto do Curso de Perícia 37 

Econômico-Financeira. O presidente Espíndola solicitou a elaboração de um descritivo com no mínimo 38 

vinte páginas sobre o projeto para envio e submissão ao Cofecon, para ser avaliado. Diante desta 39 

solicitação, o conselheiro Carlos Eduardo informou que fará o projeto escrito conforme as solicitações 40 

do presidente, mas será necessário tempo para esta elaboração. 41 

Sobre o Projeto conversa de Economista - 3ª edição o presidente Espíndola informou ter combinado 42 

com o Presidente da EMAP para realização de uma conversa com a temática do Porto do Itaqui para a 43 

segunda quinzena de setembro. Além da conversa de setembro informou a possibilidade de realização 44 

de mais duas com o IBGE e IMESC, respectivamente em outubro e novembro. 45 
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Sobre o Curso de Elaboração  e Análise de Projetos c/instrutores do BNB o presidente Espíndola 46 

cobrou dos conselheiros a necessidade de indicação de nomes para ministrar o primeiro módulo do curso, 47 

sendo que a indicação do conselheiro Jessé Sales ainda não se concretizou. 48 

O que houver – O Conselheiro Federal Heric Hossoé pediu a palavra e fez breve relato sobre os 49 

trabalhos nas plenárias do Cofecon, informou sobre a sua atuação na JUCEMA e destacou o processo 50 

de atualização do currículo do Curso de Ciências Econômicas da UFMA, falou sobre outros projetos em 51 

maturação no Departamento de Economia da UFMA e destacou a articulação inicial com o ex-presidente 52 

Nicodemos, que hoje ocupa a coordenação do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UEMA, para a 53 

construção de um curso de Ciências Econômicas na UEMA. 54 

O presidente informou que o conselheiro Frednan, por motivos pessoais e profissionais solicitou o seu 55 

desligamento do conselho através de uma Carta de Renúncia entregue no ultimo dia 16 de agosto, com 56 

a palavra o ex-conselheiro Frednan Santos apresentou para a plenária a sua carta de renúncia ao cargo 57 

de conselheiro justificando seu desligamento por conta de compromissos assumidos para o ultimo 58 

quadrimestre do ano corrente. Com a palavra franqueada todos os conselheiros presentes se 59 

manifestaram com palavras de apoio e gratidão ao trabalho desempenhado pelo conselheiro Frednan. 60 

Com a renúncia do conselheiro Frednan foi discutida a vacância que deveria ser ocupada por um dos 61 

conselheiros suplentes. Em debate foi sugerido e eleito por unanimidade o nome do Conselheiro 62 

Suplente Jessé Sales para a vaga de conselheiro efetivo em aberto, sendo sua posse na próxima plenária 63 

ordinária deste conselho. 64 

Homologação de Processos: Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e 65 

homologados pelo plenário os seguintes processos: Registro Definitivo - Proc. Nº 049/2019 – Anacleto 66 

Anibal Xavier Domingos. Cancelamento de Registro – Proc. Nº 042/2019 – Carlos Alberto Rego 67 

Ribeiro;  Proc. Nº 045/2019- Rommel Cabral Miranda; Proc. Nº 046/2019 – Guilherme Paixão Martins; 68 

Proc. Nº 047/2019 – Cintia Cristina Martins Serrão; Proc. Nº 048/2019 – Francisco de Assis Leal 69 

Mesquita; Proc. Nº 050/2019 – Ellen Claudia Lages Cutrim Batista.  Proc. Nº 044/2019 – Balancete do 70 

2º Trimestre-2019.  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 21h50 min. Eu, Marlene Costa Luz 73 

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

dezenove de agosto de 2019. 75 

      76 

Marlene Costa Luz Barbosa     77 

Secretária 78 

 79 
Luiz Augusto Lopes Espíndola 80 

Presidente   81 


