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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUINTA (445ª)  SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 11.11.2019  2 

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

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

Calhau, realizou-se a quadringentésima quadragésima quinta Sessão Plenária Ordinária deste CORECON-MA.  5 

Participantes: – Luiz Augusto Lopes Espíndola - presidente, Clodomir Cunha Ladeira, José Lúcio Alves Silveira, 6 

Luiz Fernandes Lopes, Carlos Eduardo Nascimento Campos e  André Fernandes Rocha Serra.  7 

Justificativas: Marcello Apolônio Duailibe Barros, Raphaela Sereno Silva Borba e João Carlos Souza Marques. 8 

Abertura dos Trabalhos:   O presidente iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos e a 9 

seguir, colocou em apreciação a Ata da Plenária Ordinária nº 444, realizada no dia 14 de outubro, que foi 10 

homologada sem restrições. 11 

Informes Da Presidencia:  O Presidente Luiz Espíndola, informou sobre a instalação do Conselhão, formado por 12 

representantes dos conselhos e ordem com o objetivo de reivindicar junto as suas respectivas bancadas modo a 13 

evitar o desmonte dos conselhos caso a PEC 108 seja aprovada. .que será presidido pelo presidente da OAB, adv. 14 

Thiago Diaz e da diretoria fazem parte representantes dos conselhos de Economia, Administração, CREA e outros. 15 

Falou ainda que o objetivo é  para que a PEC 108  adquirir mais força politica Informou que a primeira reunião 16 

de trabalho 3 vice presidente e o presidente ficou com o Presidencia ficou com o presidente da OAB 17 

 18 

Sobre o Conselho Consultivo do Itaqui, informou que as reuniões são mensais e fez um breve informativo sobre 19 

os assuntos tratados na última reunião. Falou também da importância do Corecon ter assento naquele colegiado 20 

que é presidido pelo Governador do Estado e do qual 11 instituições têm assento. Informou que a próxima reunião 21 

será no dia 13 de dezembro. 22 

 23 

Dando continuidade, o presidente informou que foi convidado pela FIEMA para ser debatedor em uma mesa 24 

redonda durante a Expo Indústria para falar sobre os gargalos e soluções da indústria do Maranhão. Fez um breve 25 

informativo sobre o desenrolar das discussões. Falou que os conselheiros Carlos Eduardo e Felipe de Holanda o 26 

ajudaram com informações relevantes para sua participação. O conselheiro José Lúcio fez alguns questionamentos 27 

e sugestões para futuros eventos no que diz respeito a administração do tempo por parte dos mediadores. 28 

A seguir o presidente informou sobre a aquisição de um aparelho de ar condicionado para o auditorio, em caráter 29 

de urgência, pois o que tinha era muito antigo e queimou na véspera da realização do curso de elaboração de 30 

projetos. Falou que foi feito um processo de dispensa de licitação, tudo dentro dos trâmites legais. 31 

 32 

Passando para o próximo assunto da pauta, o presidente apresentou o relatório financeiro do corecon 33 

demonstrando que a situação não é muito confortável. Informou que o BNB ainda não repassou o valor do 34 

patrocínio solicitado e aprovado. Falou que ele vai entrar em contato com o superintendente para tentar agilizar a 35 

entrada do recurso. A conclusão é que a situação não está fácil. Falou dos compromissos que precisam ser 36 

cumpridos até o final do ano. Falou também que vai tentar receber o recurso assumido pela prefeitura de São Luis, 37 

através da SEPLAN. 38 

A seguir a secretária informou sobre o resultado da semana da conciliação do qual foram 28 processos porem o 39 

comparecimento foi frustrante. Apenas 4 fecharam parcelamento. 40 

 41 

Com relação ao Curso de Elaboração de Projetos, o presidente fez os devidos informes sobre o valor arrecadado 42 

à vista, informando também que os valores recebidos em cartão de crédito parcelado só entrarão no próximo mês 43 

de dezembro e o restante em janeiro de 2020.  44 

 45 

Conversa de Economista - informou que ainda tem duas palestras, uma em novembro, que é o lançamento do livro 46 

do professor Brandão  dia 19/11 e outra em dezembro (02/12) que será apresentada pelo IBGE e IMESC sobre a 47 

conjuntura econômica maranhense e os dados do PIB estadual,  faltando ainda acertar os detalhes. Reforçou a 48 

importância da participação de todos os conselheiros. Todos os eventos serão realizados no auditório da AMEI, 49 

cuja parceria tem sido de grande importância para o Corecon.  50 
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A seguir apresentou o Dossiê Eleitoral que foi homologado sem restrições. O assunto foi bastante discutido e a 51 

conclusão foi que a eleição superou as expectativas comparando com o ano passado em relação a quantidade de 52 

votos.  53 

 54 

Definição do valor da anuidade e taxas para o exercício de 2020 – O Plenário aprovou  a aplicação do percentual 55 

de 3,16025% (três inteiros e dezesseis centésimos por cento) sobre o valor das anuidades vigentes no exercício de 56 

2019, representando a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), conforme a 57 

Resolução COFECON nº 2.021/2019. 58 

 59 

Ainda de acordo com a pauta, o presidente falou que as informações do CBE seriam feitas pelo conselheiro federal  60 

Heric Hossoé, que representou o Corecon-MA naquele evento uma vez que o presidente, por motivo de doença 61 

na família não pode participar. Como o conselheiro Heric não pode vir, ficará para uma próxima oportunidade. 62 

Confraternização de final de ano – o presidente informou que o conselho não tem condições financeiras para arcar 63 

com a despesa e sua sugestão é que seja examinado com cuidado. Alguns conselheiros sugeriram que seja feito 64 

um rateio entre os conselheiros e, para não passar em branco, fazer uma solenidade o mais simples possível ou 65 

mesmo por adesão. Alguns conselheiros opinaram por fazer um jantar por adesão. O assunto ficou de ser resolvido 66 

em uma reunião que já fica marcada para o próximo dia 20 do corrente mês.  67 

 68 

Prêmio Maranhão de Economia – informou que os trabalhos inscritos já foram distribuídos aos membros da 69 

Comissão de Avaliação, nomeados anteriormente, e que o prazo para divulgação dos vencedores será até o dia 30 70 

de novembro. 71 

 72 

Personalidades para homenagens – ficou para se resolver na reunião em que será definida também a viabilidade 73 

da confraternização que ficou definida para a próxima quarta-feira, 20/11, às 18:30 horas. 74 

 75 

Homologação de Processos: Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e 76 

homologados pelo plenário os seguintes processos:  Registro Ativo c/Desconto – Proc. Nº 039/2019 – Osmar de 77 

Abreu Viana; Proc. Nº 071/2019 – Eudo Monteiro Resplandes. Registro Definitivo - Proc. Nº 068/2019 – Augusto 78 

Oliveira Malheiros.  Cancelamento de Registro por não exercício da profissão Proc. Nº 064/2019 – Konan Ninive 79 

Soares Ribeiro; Proc. Nº 065/2019 – Glaudimar Alves Silva; Proc. Nº 069/2019 – Paulo Francisco Santos P. 80 

Gomes; – Proc. Nº 070/2019 – Edmilson Aires Fernandes Silva; Proc. Nº 073/2019 – Ilânia Sandra Telis de Sousa.    81 

Cancelamento por Falecimento -    Proc. Nº 066/2019- Zacarias de Souza Carvalho; Proc. Nº 067/2019 – Bernardo 82 

José Bispo Santos; Proc. Nº 071-2/2019 – Dispensa de Licitação para aquisição do ar condicionado; Proc. Nº 83 

072/2019 – Dossiê Eleitoral-2019. 84 

Encerramento dos Trabalhos – A palavra foi franqueada e os conselheiros Luiz Fernandes e Carlos Eduardo 85 

fizeram algumas considerações sobre o curso de Elaboração de Projetos que, na opinião dos dois, foi muito bom, 86 

com a participação efetiva de todos e elogiaram o desempenho da professora Myriam Marques. Não havendo mais 87 

nada a tratar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 20h40 min. Eu, Marlene 88 

Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, onze 89 

de novembro de 2019. 90 

 91 

 92 

 93 

      94 

Marlene Costa Luz Barbosa         95 

Secretária 96 

 97 
Luiz Augusto Lopes Espíndola 98 

Presidente   99 


