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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA (444ª)  SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 14.10.2019  2 

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano dois mil e dezenove, na sede do Conselho Regional de 3 

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

sala cento e quatro, Calhau, realizou-se a quadringentésima quadragésima quarta Sessão Plenária 5 

Ordinária deste CORECON-MA.  6 

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

Eduardo Nascimento Campos, José Lúcio Alves Silveira, Raphaela Sereno Silva, João Carlos Souza 8 

Marques e  André Fernandes Rocha Serra.  9 

Justificativas: Clodomir Cunha Ladeira, Marcello Apolônio Duailibe Barros e Felipe Macedo de 10 

Holanda. 11 

Informes Da Presidencia:  O Presidente Luiz Espíndola, enfatizou a ausência da maioria dos 12 

conselheiros e a inexpressiva participação de estudantes de economia na palestra do Presidente da 13 

EMAP, Dr Ted Lago, no projeto Conversa de Economista. Ressaltou que o tema exposto foi muito 14 

importante e as informações disponibilizadas foram bastante enriquecedoras para a platéia presente. 15 

Aproveitou também para decidir sobre a importância de se ter mais uma Conversa com Economista 16 

ainda esse ano. 17 

O economista Frednan, convidado para participar da reunião, colocou como sugestão abordagens sobre 18 

o PIB do Maranhão pelo IMESC. Foi, então, colocada a idéia, entre os Conselheiros Lucio, Carlos 19 

Eduardo, o Presidente, Eden, Raphaela e André, de realização de dois eventos, um, em novembro, para 20 

o lançamento do livro do professor Antônio Ribeiro Brandão, com palestra do próprio autor, e outro em 21 

dezembro que pode ser, num só evento, as apresentações do IBGE e do IMESC, conforme sugeriu o 22 

Conselheiro Carlos Eduardo. Em seguida a Secretária Executiva Marlene informou que o Condomínio 23 

do prédio da Casa do Trabalhador, em recente reunião sobre segurança noturna, resolveu contratar novos 24 

vigilantes que resultou numa despesa adicional para o CORECON MA de 70 reais por mês. Colocado 25 

em discussão a matéria recebeu a concordância de todos os presentes. Dando continuidade aos trabalhos 26 

o Presidente Luiz Espindola informou que, devido sua esposa ter que se submeter a tratamento de saúde 27 

no Hospital São Domingos durante a realização do CBE 2019, estará impossibilitado de participar 28 

daquele evento. Como o Vice-Presidente, Éden do Carmo, por motivos particulares, também não terá 29 

condições de substituí-lo, o Conselheiro Federal Heric Hossoe, após consulta, concordou em representar, 30 

sem ônus, o CORECON MA. A seguir o Presidente informou que, a convite da FIEMA, será um dos 31 

três debatedores em uma Mesa Redonda que acontecerá no próximo dia 07 de novembro, durante a 32 

realização da EXPOINDÚSTRIA 2019, na qual será colocado em discussão o tema "Gargalos e Soluções 33 

da Indústria do Maranhão".  O Vice-Presidente Éden do Carmo informou que há conflito de interesse no 34 

que se refere ao economista José Miranda, servidor da CGU, vir a ser Conselheiro do CORECON MA, 35 

devido ao cargo que exerce naquela instituição. Como exerce cargo equivalente ao seu colega José 36 

Miranda, no mesmo órgão, Éden, por precaução, tomou a decisão de renunciar ao cargo de Conselheiro 37 

do CORECON MA e, consequentemente, da sua Vice-Presidência. Em ato contínuo apresentou ao 38 

Plenário sua Carta Renúncia. O Conselheiro Lúcio agradeceu o período de trabalho de Eden e 39 

reconheceu sua satisfação em trabalhar pelo Conselho. O Presidente destacou o grande trabalho do 40 

conselheiro Eden e seu companheirismo e contribuição ao CORECON. Frednan também tomou posse 41 

da palavra e destacou que Éden muito contribuiu com nosso Conselho, atendeu todas as expectativas e 42 

sempre foi uma pessoa íntegra e admirável. Comentou também sobre o impedimento de José Miranda, 43 

lamentou e destacou que são economistas e conselheiros de honra e que vão continuar somando, mesmo 44 

de fora, com os projetos do Conselho. A Gerente Executiva Marlene leu o artigo 26 do Regimento 45 

interno, sobre o afastamento do vice-presidente, que neste caso estabelece a substituição pelo 46 
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conselheiro, com registro mais antigo, Clodomir Ladeira. Com a renúncia do conselheiro Eden do 47 

Carmo, o conselheiro André Fernandes foi eleito e empossado para assumir a vaga de efetivo até 2021. 48 

Sobre o Curso de Elaboração de Projetos o Presidente informou que já manteve contato com a professora 49 

Myriam Marques, para ministrar a parte teórica. A mesma fará uma proposta ainda essa semana 50 

demonstrando a estruturação contendo todos os temas a serem abordados. O curso completo será 51 

ministrado em 32 horas sendo: 16 horas na parte teórica e 16 horas na parte prática. Será realizado no 52 

auditório do CORECON-MA. João Carlos sugeriu acionar o CORECON Acadêmico na UFMA e sortear 53 

uma vaga, para aumentar a possibilidade de procura de vagas. O Conselheiro Lúcio sugeriu um 54 

planejamento regular de cursos para a definição de ofertas importantes para a sociedade. Raphaela 55 

comentou da existência de um curso de Econometria e que esse poderia ser incluído no planejamento. O 56 

Presidente comentou que até sexta-feira o curso de Projetos já estará totalmente estruturado para iniciar-57 

se na primeira quinzena de novembro. Frednan sugeriu um valor mínimo de 200 reais para cada aluno 58 

do curso referido. Em prosseguimento a Gerente Marlene, referindo-se ao Prêmio Maranhão de 59 

Economia, informou que criou um grupo no WhatsApp para tratar sobre os trabalhos inscritos e tem até 60 

o dia 30.11.2019 como prazo para divulgação. O processo está sendo conduzido normalmente. A seguir 61 

o Presidente discorreu, sinteticamente, sobre a situação financeira do CORECON-MA mostrando as 62 

disponibilidades de recursos em caixa e bancos, cujo valor total atingia R$ 23 mil reais. A 63 

confraternização de fim de ano foi o assunto seguinte, tratado ainda caráter preliminar. A gerente 64 

executiva vai solicitar algumas propostas para o buffet que, juntamente com o local de realização, serão 65 

analisados na próxima Plenária.  66 

Homologação de Processos: Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e 67 

homologados pelo plenário os seguintes processos:  Registro Ativo c/Desconto – Proc. Nº 058/2019 – 68 

Raimundo Santana Sena de Carvalho. Registro Definitivo - Proc. Nº 056/2019 – Gessi Pereira Nunes. 69 

Cancelamento de Registro  P.Jurídica  - Proc. Nº 055/2019 –Granmakros Consultoria e Assessoria.  70 

Cancelamento de Registro por não exercício da profissão – Proc. Nº 057/2019 – Mateus Santos 71 

Ribeiro. Cancelamento por Falecimento -    Proc. Nº 059/2019- Ary Teixeira Lima Filho; Proc. Nº 72 

060/2019 – Neuton Diniz Lima; Proc. Nº 061/2019 – Raimundo Silva Costa; Proc. Nº 062/2019 – 73 

Antonio Normando Bezerra de Farias. Proc. Nº 063/2019 – Balancete do 3º Trimestre-2019.  74 

      75 

Marlene Costa Luz Barbosa         76 

Secretária 77 

 78 
Luiz Augusto Lopes Espíndola 79 

Presidente        80 


