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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA (438ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA
08.04.2019
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Aos oito dias do mês de abril do ano dois mil e dezenove, na sede do Conselho Regional de Economia
da 15ª Região - MA, situado na Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala
cento e quatro, Calhau, realizou-se a quadringentésima trigésima oitava Sessão Plenária Ordinária
deste CORECON-MA.

8
9
10

Participantes: – Luiz Augusto Lopes Espíndola - presidente, Eden do Carmo Soares Júnior, José
Lúcio Alves Silveira, Clodomir Cunha Ladeira, Carlos Eduardo Nascimento Campos e Luiz Fernandes
Lopes.
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Justificativas: Frednan Bezerra dos Santos, Raphaela Sereno Silva Borba e Felipe Macedo de
Holanda.
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Abertura dos Trabalhos: O presidente iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença
de todos e a seguir, colocou em apreciação a Ata da Plenária Ordinária nº 437, realizada no dia 11 de
março de 2019, que foi homologada sem objeções.
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Informes da presidência – o presidente informou sobre os seguintes Ofícios recebidos do Cofecon, já
encaminhados via e-mail, para todos os conselheiros tomarem conhecimento: Nº 032/2019- Relatório
de Gestão-2018 ao TCU; Nº 034/2019 –Gincanas Regionais de Economia; Nº 035/2019 – Encontro de
funcionários do sistema Cofecon/Corecons; Nº 037/2019 – 4º Desafio Quero Ser Economista
(indicação de representante); Nº 038/2019 – Encaminha Atos Normativos aprovados na 689ª Reunião
.Plenária Ampliada.
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Sobre o ofício que trata do 4º Desafio Quero Ser Economista, o presidente informou que se trata de um
jogo online para ser aplicado nas escolas de segundo grau, com o objetivo de introduzir conceitos
econômicos básico aos estudantes do ensino médio e também uma forma de dar conhecimento sobre as
atividades dos conselhos. As inscrições já estão abertas e os jogos acontecerão a partir do dia 13 de
maio com duração de quatro semanas. Apresentou o regulamento do projeto, informando que o
Cofecon está solicitando que o Corecon-Ma indique um representante que ficará responsável pela
estratégia de divulgação no Estado e para atuar juntamente com a Comissão de Educação formada pelo
Cofecon. O conselheiro federal Heric Hossoé informou que o referido projeto foi elaborado pela
Comissão de educação do Cofecon, já está na quarta edição e tem como objetivo principal divulgar a
profissão de economista junto aos estudantes do ensino médio que estão na fase de escolha da
profissão. Sobre o representante, o plenário optou por indicar os membros do Corecon Acadêmico. O
conselheiro José Lucio fez um breve pronunciamento informando sobre a evolução dos alunos
matriculados entre 2000 e 2017, enfatizando o crescimento no número de alunos nos cursos de
administração e contabilidade enquanto que o curso de economia teve uma queda de vinte e um por
cento e a demanda é cada vez menor. Enfatizou que ações como essa é muito importante para tentar
estimular os alunos a optarem pelo curso de economia.
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Encontro de funcionário do sistema que será realizado nos dias 10 e 11 de maio no mês de maio, em
Brasilia. Após os devidos esclarecimentos, ficou definido a ida da gerente e do assessor jurídico do
Corecon-ma. Falou também que o Cofecon pagará as passagens e hospedagem para os participantes
dos Corecons com até 1.000 economistas adimplentes. A seguir o presidente informou sobre o ofício
do Cofecon lembrando que o prazo para entrega do Relatório de Gestão -2018 a ser enviado para o
TCU, termina no dia 31 de maio. Sobre os atos normativos aprovados na última plenária do Cofecon,
o conselheiro Heric informará posteriormente.
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O conselheiro Heric falou que a comissão de educação precisa de professores para participar como
avaliadores do Prêmio Brasil de Economia e também solicitou que o Corecon faça a divulgação junto
as faculdades de economia no âmbito do Corecon-Ma.
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A seguir colocou em pauta a Gincana de Economia que acontecerá por ocasião do CBE e das etapas
regionais dos jogos que já estão sob a responsabilidade dos membros do Corecon Acadêmico com o
apoio do assessor Rodrigo Cruz e do conselheiro Heric que apoiará como chefe do departamento de
economia da UFMA. O assunto foi bastante discutido e acertado com o assessor de comunicação do
Corecon para fazer a divulgação nas redes sociais.
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O presidente falou da reunião com o Secretário de Administração Municipal, econ. José Cursino
Raposo Moreira, onde apresentou o calendário de eventos do Corecon-MA para o exercício de 2019,
dentre eles o Prêmio Maranhão de Economia e solicitou apoio financeiro daquela secretaria para a
realização dos eventos. Informou também ao plenário da sua intenção em aumentar o valor do prêmio
caso seja confirmado algum patrocínio.
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Informou que, junto com alguns conselheiros fizeram uma visita ao superintendente do BNB também
para tratar sobre parcerias e apoio financeiro para os eventos e também sobre a viabilização de
palestrante para o projeto “Conversa de Economista”.
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A seguir o presidente informou sobre os assuntos que foram tratados na reunião com o presidente do
Conselho Regional de Administração, onde também participaram os conselheiros Eden do Carmo e
Joçara Felipe. O assunto principal tratado foi a questão do CNAE e que o CRA está penalizando
algumas empresas que tem registro no Corecon-MA e até aplicando multas como já aconteceu com a
empresa da conselheira Joçara e do conselheiro Felipe de Holanda, ambas de consultoria financeira e
que os fiscais do CRA entendem que tais empresas precisam ser registradas no Conselho de
Administração. O assunto foi bastante debatido entre os conselheiros e o presidente falou que vai
solicitar ao assessor jurídico do Corecon que mantenha entendimentos nesse sentido com o assessor
jurídico do CRA e também do Cofecon.
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O conselheiro federal Heric Hossoe informou que o Cofecon está lutando para conseguir um CNAE
específico para economista pois o problema está acontecendo em outros regionais o que sempre gera
um embate jurídico. Falou que o projeto de lei para regulamentar estas alterações tramita no congresso
desde o ano de 2007 e continua sem aprovação. Porém em sua opinião a solução deve ser tratada com
intermediação do conselho. O conselheiro Eden manifestou sua opinião e falou que tudo é uma
questão de bom senso pois o CRA não aceita as justificativas das empresas mesmo com a
apresentação de documentos comprobatórios. Tudo isso foi questionado naquela reunião pela
conselheira Joçara que manifestou sua insatisfação com tudo que tem passado por conta da fiscalização
do CRA na sua empresa.
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Dando prosseguimento, o presidente informou que fez contato com um proprietário de uma escola de
segundo grau e presidente do sindicato das escolas particulares. Informou sobre uma conversa que
trata sobre educação financeira e ele está disposto a vir ao Corecon para as devidas tratativas um
possível acordo que viabilize um local para fazer esse trabalho junto aos alunos. Vai listar algumas
escolas da rede privada e pública. Heric falou que esse trabalho já foi iniciado e que precisa fazer um
projeto piloto para implementar. Falou que esteve com o Secretário Municipal de educação, econ.
Moacir Moacir Feitosa e ele mostrou-se receptivo com a proposta e que se poderia desenvolver um
projeto nesse sentido. Informou que esse projeto de educação financeira que se iniciou em 2014 e que
até 2017 já foi realizado, inclusive com o apoio financeiro da OAB. Em 2018 não foi possível a
continuidade. O assunto foi bastante discutido e o conselheiro Eden falou que o projeto deve ser
retomado, ficando acertado que o projeto ficará sob a responsabilidade dos conselheiros Luiz
Fernandes e Heric Hossoé.
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A seguir o presidente informou sobre a aquisição do novo servidor, tudo de acordo com orientações
do técnico. Falou que o processo de dispensa de licitação foi feito dentro dos parâmetros legais e que
o computador foi adquirido por um preço razoável depois de negociado um bom desconto.
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O presidente informou sobre o serviço que precisa ser feito, a nível emergencial, que é a troca da porta
do banheiro masculino e também da recuperação da copa e do arquivo que foram danificados por conta
de infiltrações e também colocação de uma calha para evitar entrada de agua pelo vidro da porta da
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Sobre a situação financeira, o presidente fez um rápido levantamento das receitas de contribuições em
frente. Após os devidos esclarecimentos o plenário aprovou a execução do serviço.comparação ao ano
passado. Informou que a inadimplência continua alta e que já está sendo feito o levantamento dos
inadimplentes para iniciar a cobrança e posterior inscrição em dívida ativa. Falou que fará um
levantamento do fluxo de caixa e informará na próxima plenária.
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Sobe o projeto conversa de economista, o presidente informou que vai ser retomado. O conselheiro
Eden colocou em discussão o portal da transparência que não está sendo atualizado e que já devia ter
começado. O assessor de comunicação vai começar a atualização.
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O presidente falou que a princípio vai viabilizar com o secretário José Cursino (como a crise fiscal
atingiu o município de São Luís) a primeira palestra será na Associação dos Escritores Independentes,
localizada no são Luís Shopping. Após as discussões ficou definido o dia 30 de abril e depois o econ.
Luiz Fernando Moura será o convidado para o mês de junho. E a próxima palestra será com um
técnico do Banco do Nordeste e depois com alguém do setor privado.
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A seguir informou que o Relatório de Gestão 2018 será na próxima reunião já que o conselheiro
Frednan não pode comparecer.
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O presidente apresentou a prestação de contas já aprovada pela CTC e passou a palavra para o cons.
Carlos Eduardo, membro da CTC que fez os devidos esclarecimentos e pediu que o plenário analise e
homologue. Ressaltou que a responsabilidade também é do plenário. O assunto foi bastante debatido.
O presidente informou sobre o equilíbrio financeiro e que tudo foi feito com muita responsabilidade.
Heric esclareceu algumas dúvidas informando que é a CTC que analisa e dar o indicativo para que o
plenário aprove para que seja encaminhada ao Cofecon que, por sua vez, encaminhara para à CTC do
Cofecon para a homologação e também para o TCU e que posteriormente será disponibilizada no
portal da transparência. Após as devidas explicações foi aprovada pelo plenário.

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Informes dos Conselheiros – Lucio informou sobre o I EME e das reuniões que estão fazendo todas as
sextas feiras e solicitou ao Corecon que ofereça um minicurso para o evento. Heric sugeriu que o
conselheiro Carlos Eduardo ministre o curso de perícia. O conselheiro Carlos agradeceu a indicação e
se dispôs a ministrar o curso. A Associaçao Comercial também disponibilizou uma palestra que será
ministrada pelo presidente Felipe Mussalém, no dia 24 de maio, com o tema: A visão empresarial para
investir – como criar um ambiente favorável ao desenvolvimento. A seguir falou que precisa entrar
em contato com o economista Marco Antônio Moura da Silva, para tratar sobre o minicurso. Informou
que foi enviado oficio para o Secretário de Planejamento Municipal, prof. Cursino Moreira
convidando-o para ministrar um minicurso. Falou que até o momento tem a confirmação da CGU,
CORECON e IBGE.
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Informes do Cofecon - o conselheiro Heric fez uma síntese dos assuntos deliberados pelo plenário do
Cofecon, a saber: debate da conjuntura econômica – Cofecon está gravando o evento e publicando no
youtube; aprovação do regulamento do projeto Quero ser economista; debate sobre a regulamentação
do curso de perícia que foi apresentado duas minutas de Resolução sobre o mesmo tema. A proposta
do econ. Paulo Dantas foi a vencedora. O conselheiro Fernando Aquino renunciou e por conta desse
impasse, não houve aprovação. Heric colocou o seu entendimento sobre o curso de perícia e o assunto
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foi bastante debatido. Informou que o entendimento da maioria é que não é atribuição do Cofecon e
sim dos próprios regionais O conselheiro Carlos Eduardo informou que já desenvolve esse trabalho
esporádico e que tem profissionais que atuam sem serem registrados no Corecon. Heric falou que o
Corecon, por não ser uma instituição de ensino só poderá ministrar curso de pequena duração. Ficou
definido que será examinada a possibilidade de viabilizar esse curso no âmbito do Corecon-Ma.
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Outro assunto foi o registro de outras profissões no Corecon, gestão financeiro, relações internacionais,
a nível de graduação. Informou sobre a legalidade e o que todo processo de registro desses
profissionais nos Corecons terão que ser encaminhados ao Cofecon para serem analisados.
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Homologação de Processos: Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e
homologados pelo plenário os seguintes processos: Proc. Nº 024/2019 – Prestação de Contas do
exercício de 2018; Proc. Nº 025/2019 – Dispensa de licitação para aquisição de um computador.

147
148
149
150

Encerramento dos Trabalhos – A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar o presidente
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 20h30 min. Eu, Marlene Costa Luz
Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, onze
de março de 2019.
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Luiz Augusto Lopes Espíndola
Presidente
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Marlene Costa Luz Barbosa
Secretária

