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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA (443ª) SESSÃO ORDINÁRIA 1 

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

19.09.2019  3 

Aos dezenove dias do mês de setembro 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 terceira Sessão Plenária 6 

Ordinária deste CORECON-MA.  7 

Participantes: – Luiz Augusto Lopes Espíndola - presidente, Clodomir Cunha Ladeira, Carlos Eduardo 8 

Nascimento Campos, José Lúcio Alves Silveira, Luiz Fernandes Lopes e Marcello Apolônio Duailibe 9 

Barros.  10 

Justificativas: Eden do Carmo Soares Júnior, Felipe Macedo de Holanda, João Carlos Souza Marques 11 

e André Fernandes Rocha Serra. 12 

Abertura dos Trabalhos:   O presidente iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de 13 

todos e a seguir, colocou em apreciação a Ata da Plenária Ordinária nº 442, realizada no dia 19 de agosto, 14 

que foi homologada sem restrições. 15 

Informes da presidência – O presidente iniciou a reunião informando sobre a representatividade do 16 

Corecon no Conselho da EMAP cujo objetivo é divulgar as ações do complexo portuário para a 17 

sociedade. O assunto foi bastante debatido. Aproveitou a oportunidade para informar que, dentro do 18 

projeto conversa de economista, já está marcada uma palestra com o Sr. Ted Lago, presidente da EMAP,  19 

que será realizada no  dia 1º de outubro, às 19 horas,  no auditório da AMEI, no São Luís Shopping. 20 

Convidou os conselheiros para se fazerem presentes e também ajudarem na divulgação do evento. O 21 

conselheiro Lúcio falou da importância de divulgar para a sociedade a participação do Corecon nos 22 

diversos conselhos como: COPIM, CONDES, JUCEMA além do Conselho Consultivo do Complexo 23 

Portuário e Industrial do Porto do Itaqui. 24 

A seguir, informou que participou de uma reunião, a convite da superintendência do Banco do Nordeste, 25 

com o objetivo de discutir e convalidar as estratégias e projeções de aplicação de recursos do Fundo 26 

Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) no Estado do Maranhão, que devem compor 27 

estimativa de demanda por financiamentos por setor de atividade, região e porte para o ano de 2020. O 28 

presidente relatou as sugestões por ele apresentadas e o assunto foi bastante debatido. 29 

 Dando prosseguimento, o presidente colocou em pauta a PEC 108/2019 informando que participou de 30 

uma reunião na OAB para debater sobre a referida PEC e a que a ideia é que seja formado o  Conselhão 31 

congregado por todos os conselhos de classe formado por câmaras com atribuições dos órgãos 32 

assessores. Falou que a proposta do Corecon-MA é que seja criada uma câmara de desenvolvimento 33 

econômico com as referidas atribuições. Informou que este foi um trabalho elaborado pelo professor 34 

Heric que também está participando da criação do Conselhão a convite do presidente da OAB-MA. 35 

Sobre o prazo para instalação, o presidente informou que a previsão é para o dia 21 de outubro, porém, 36 

outras reuniões serão marcadas para debater e aprovar o regimento interno do referido Conselho.  37 

Sobre as eleições - criterios sobre aptidão de voto – o presidente passou a palavra para a secretária 38 

Marlene que fez os informes necessários, esclarecendo as dúvidas que surgiram. Também foram 39 

informados sobre os prazos contidos no calendário e o cumprimento das etapas no processo. eleitoral. 40 

Informou ainda a Comissão Eleitoral, presidida pelo conselheiro André Fernandes, realizou no dia 18/09 41 
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a primeira reunião para análise e homologação da chapa “Valorização Profissional” única inscrita para 42 

as eleições-2019. Após a apresentação da ata e dos componentes da chapa os conselheiros deliberaram 43 

a homologação.  44 

A seguir informou sobre os seguintes ofícios recebidos do Cofecon, todos já encaminhados via e-mail 45 

para conhecimento dos conselheiros, a saber:   Ofício-Circular 93/2019/Cofecon – Critérios para aptidão 46 

de votos; Ofício-Circular 100/2019/Cofecon– Acordo de Cooperação Técnica-MPT; Resoluções 2.015 47 

e 2.017/-COFECON- novos procedimentos para registro nos Corecons; Ofício-Circular 48 

107/2019/Cofecon – adequação à legislação (pagamento de boletos); Ofício-Circular 109/2019/Cofecon 49 

– informações referentes à PEC 108/2019; Ofício-Circular 111/2019/Cofecon – reajuste no valor das 50 

carteiras profissionais.  51 

Sobre a Resolução/Cofecon que trata sobre os novos procedimentos para registro nos Corecons, gerou 52 

muita discussão e posicionamentos contrários pois, no entendimento da maioria, a exigência de várias 53 

certidões para efetivação do registro só dificulta o ingresso de novos profissionais no Conselho, 54 

principalmente de quem não exerce a profissão e resolve se inscrever de livre e espontânea vontade. O 55 

assunto foi bastante discutido e o presidente falou que levará esse questionamento à Plenária Ampliada 56 

do Cofecon que será realizada em outubro por ocasião do CBE.  57 

 58 

Sobre a Gincana de Economia o presidente informou que, lamentavelmente, não conseguiu viabilizar 59 

recursos para a ida da dupla que representaria o Maranhão no CBE e o Corecon não está em condições 60 

financeiras para arcar com essa despesa. 61 

 62 

Ainda de acordo com a pauta, o presidente informou que recebeu ofício da comissão eleitoral do Cofecon 63 

informando que alguns Corecons reivindicaram a utilização de cartas senhas no procedimento eleitoral, 64 

a exemplo dos pleitos de 2015 a 2017. Por ser um processo mais oneroso, este ano será facultado ao 65 

Corecon optar pelo uso de Carta ao custo de R$ 2,25 cada ou pelo SMS, (conforme pleito de  2018) 66 

quando da remessa de senha, sem custo adicional no valor proporcional ao compartilhamento de 67 

despesas das eleições que fica em torno de setecentos reais. Informou que a opção foi pelo uso do SMS, 68 

levando em consideração a situação financeira atual do conselho. Os conselheiros concordaram com a 69 

decisão.  70 

 71 

A seguir o presidente colocou em pauta a escolha da comissão de avaliação dos trabalhos inscritos no 72 

Prêmio Maranhão de Economia. Segundo o Regulamento, a comissão será formada por um economista 73 

representante de cada um dos cursos de Ciências Econômicas do Estado do Maranhão e três indicados 74 

pelo Corecon. Após as discussões de praxe, ficou definido o seguinte: 75 

Felipe Macedo de Holanda, João Carlos Souza Marques e José Henrique Braga Polary – indicados pelo 76 

Corecon; José Lúcio Alves Silveira – pela UFMA e pela FACIMP e FEST a secretária solicitará as 77 

indicações.  78 

 79 

Sobre a adesão ao novo sistema contábil, o presidente informou que enviou ofício ao Cofecon 80 

questionando a proporcionalidade do valor rateado entre os corecons que em sua opinião não é justa. 81 

Leu a resposta do Cofecon que alegou que a decisão foi tomada pelo plenário e deu novo prazo  (30 de 82 

setembro) para ser definida a adesão ou a contratação empresa para esse fim e arcando com todos os 83 

custos decorrentes  da contratação. Para subsidiar a decisão, a secretária Marlene solicitou uma proposta 84 

de preço à Implanta Informática, que atualmente presta o serviço aos Corecons. A proposta apresentada 85 

foi o dobro do valor rateado pelo Cofecon e que a adesão ao novo sistema licitado pelo Cofecon é mais 86 

viável. O presidente vai conversar com presidentes de alguns Corecons do mesmo porte e até o dia 30 87 

tomará a decisão. 88 
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Informes dos Conselheiros – O presidente apresentou a proposta do conselheiro João Carlos sugerindo 89 

a criação de uma conta na Amazon.com  para divulgar a revista mundo econômico. Sobre esse assunto 90 

o conselheiro Eduardo esclareceu todas as dúvidas que surgiram e ao final, a sugestão foi acatada por 91 

todos. 92 

Homologação de Processos: Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e 93 

homologados pelo plenário os seguintes processos: Registro Definitivo – Proc. Nº 041/2019 – Isaias 94 

Pereira da Silva; Proc. Nº 043/2019 - Rodrigo Leite Cruz;  Proc. Nº 051/2019 – Dacelia Brito Barrada. 95 

Cancelamento de Registro – Proc. Nº 052/2019 – John Nunes Santos Jacinto;  Proc. Nº 053/2019- 96 

Marcos Roberto Oliveira;  Proc. Nº 054/2019 – Fernanda Oliveira Pinheiro.  97 

Encerramento dos Trabalhos – A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar o presidente 98 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 21h50 min. Eu, Marlene Costa Luz 99 

Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, 100 

dezenove de setembro de 2019. 101 

      102 

Marlene Costa Luz Barbosa     103 

Secretária 104 

 105 
Luiz Augusto Lopes Espíndola 106 

Presidente   107 


