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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA (440ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA
24.06.2019
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Aos vinte e quatro dias do mês de junho 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 quadragésima Sessão
Plenária Ordinária deste CORECON-MA.
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Participantes: – Luiz Augusto Lopes Espíndola - presidente, José Lúcio Alves Silveira, Clodomir
Cunha Ladeira, Luiz Fernandes Lopes, Frednan Bezerra dos Santos, Marcello Apolônio Duailibe
Barros Carlos Eduardo Nascimento Campos e João Carlos Souza Marques.
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Justificativas: Eden do Carmo Soares Júnior, Felipe Macedo de Holanda, José Tavares Júnior e
André Fernandes Rocha Serra
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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 439, realizada no dia 13 de
maio de 2019, que foi homologada sem restrições.
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Informes da presidência –o presidente passou a palavra para o conselheiro Heric falar sobre o
andamento da implantação do novo sistema contábil e do valor a ser pago pelos Corecons. Heric falou
que a licitação ainda não foi concluída por motivo de um recurso impetrado por uma empresa porém,
apesar dos questionamentos de vários Corecons que estão passando por dificuldades financeiras, ainda
não foi definido. Na sua opinião, os Corecons em conjunto deverão fazer gestões junto ao Cofecon
para tentar manter um valor que todos possam assumir sem comprometer o orçamento. Falou também
que o sistema de cadastro também já está em fase de licitação. O assunto foi bastante discutido e vários
conselheiros emitiram opinião no sentido de tentar negociar com o Cofecon no sentido de minimizar o
impacto financeiro principalmente nos Corecons de menor porte dentre os quais se enquadra o
CORECON MA.
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A seguir, o presidente informou sobre o término do contrato da assessoria de comunicação. Falou da
dificuldade financeira do Corecon e também da importância de manter esse profissional. Informou
que foi acordado um valor bem abaixo do que está sendo pago para que o Corecon não fique sem esse
profissional. O conselheiro José Lúcio questionou a relação de trabalho, se ele tem obrigação de
cumprir carga horária, etc. O presidente esclareceu que ele tem um contrato de prestação de serviço
porém não cumpre carga horária definida. O serviço é prestado de acordo com a demanda do Corecon.
Sobre a assessoria contábil, o presidente falou que foi feito um termo aditivo e será feito novo processo
licitatório.
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Revista mundo Econômico – o presidente informou que foi feito uma reunião com o presidente do
IMESC e a assessoria jurídica do IMESC vai fazer o termo de cooperação técnica com algumas
alterações. Informou que a ideia da revista foi do Corecon Acadêmico em parceria com o Corecon e o
IMESC e que a revista tem caráter acadêmico, conforme defendeu o conselheiro João Carlos. O
assunto foi bastante debatido entre os conselheiros. Sobre os questionamentos do conselheiro Heric no
sentido de transformar em uma revista comercial a exemplo da revista do Cofecon, o presidente falou
que após sua conversa com os conselheiros João Carlos, Erivam e o próprio presidente do IMESC,
entendeu que a revista não pode perder a sua característica. A seguir o conselheiro Joao prestou todos
os esclarecimentos sobre as notas que caracteriza a revista informando que o foco principal são os
alunos para publicação de artigos acadêmicos. O conselheiro José Lúcio defendeu o formato da revista
do Cofecon. João Carlos falou que a revista foi criada pelo Corecon Acadêmico e o Corecon entrou
como parceiro e não financia a revista. O presidente sugeriu que seja feita nova reunião com o
presidente do IMESC para definir o termo de cooperação técnica para a revista.
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Sobre a parceria com o BNB, o presidente informou que já foi feito e encaminhado o projeto
solicitando patrocínio para a semana do economista. Informou também que na sua conversa com o
superintendente ficou acertado dois cursos de elaboração de projetos para os economistas, porém, com
a mudança da superintendência regional, ele terá que marcar nova reunião com o atual superintendente
para confirmar a parceria.
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A seguir, informou que, dentro do projeto “Conversa de Economista”, já está confirmada a palestra
com o diretor de relações institucionais da Cemar, José Jorge Leite, com o tema: Equatorial Energia,
uma história de sucesso no Maranhão, no dia 1º de julho no auditório da AMEI, às 19:00 horas e
convidou a todos os conselheiros para se fazerem presentes.
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Prêmio Maranhão de Economia -2019 – Após as alterações sugeridas pela Comissão e aprovação de
novos valores para as premiações, o Regulamento foi homologado pelo plenário.
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Semana do Economista – O presidente informou que tem se reunido com o vice-presidente Eden,
para tratar da programação da semana do economista e que já estava acertado a vinda do economista
Paulo Nogueira Batista como um dos palestrantes e, para sua surpresa, na última conversa, ele
estipulou um cachê no valor de dez mil reais mais passagem e hospedagem. Informou que ainda não
confirmou pois teria que consultar o plenário. Sabendo da dificuldade financeira do Corecon, pensou
em solicitar ao secretário Luís Fernando Moura a viabilização desse recurso. Após essa informação, a
maioria dos conselheiros discordaram e se posicionaram contra a vinda do economista pois o Corecon
não tem condições de arcar com essa despesa, caso não se confirme o patrocínio. O conselheiro Heric,
se posicionou informando que dentro do sistema há vários economistas competentes e dependendo da
temática, tentar viabilizar a vinda de alguém do sistema através do Cofecon. Inclusive em anos
anteriores, o Corecon já contou com apoio do Rio de Janeiro, São Paulo e do próprio Cofecon para
viabilizar palestrantes sem custos. Várias sugestões de tema foram citadas e ficou marcada uma
reunião com a comissão de eventos só para discutir a semana do economista e definir a temática do
evento. Ficou definido que a programação será somente dois dias em São Luís e em Imperatriz, o
presidente falou que vai conversar com o delegado Diego Maciel para ver o andamento da
programação naquela cidade.
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Curso de Perícia Econômico-financeira – o presidente passou a palavra ao conselheiro Eduardo
Campos que informou que a proposta inicial do curso, foi pensada na qualificação dos economistas
que queiram atuar como peritos como nova atividade remunerada já que é uma atividade que pode ser
feita em horas vagas. Seria um curso de pequena duração e valor de investimento baixo e,
principalmente capacitar o profissional para que ele esteja apto a desenvolver um bom trabalho. Falou
que esse curso é para quem já tem especialização e que seria para qualificar o profissional para exercer
a profissão com mais qualidade. Falou que já está finalizando a formatação do curso com 50 horas de
duração e já está sendo concluído para ser apresentado na próxima plenária. O conselheiro Marcelo
falou que a iniciativa e muito importante para dar credibilidade ao Conselho por oferecer aos
economistas alternativas de qualificação.
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O presidente falou que logo que o projeto esteja concluído, será iniciada a viabilização do curso e
marcadas as visitas aos órgãos que precisam do profissional perito para apresentar o projeto. Eduardo,
esclareceu todas as dúvidas dos conselheiros.
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Informes dos Conselheiros – Heric pediu a palavra e falou do sucesso do I EME, realizado nos dias
23 e 24 de maio pelo departamento de economia da UFMA em parceria com o Corecon-MA.
Parabenizou o conselheiro José Lúcio pela forma como coordenou o evento. O conselheiro José Lucio
agradeceu o apoio do Corecon e a presença de todos os conselheiros que participaram e apoiaram de

ATA-437ª - 11.03.2019

92
93
94

alguma forma. Fez uma breve explanação sobre o evento que aconteceu de forma bastante exitosa. O
conselheiro Frednan também fez a sua avaliação sobre o evento enfatizando que foi muito positivo
para divulgação da profissão e parabenizou a todos os envolvidos na organização.
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O conselheiro Marcello Duailibe justificou que a sua ausência no EME e em algumas plenárias deu-se
por motivo de viagem e compromissos de trabalho porém, se colocou à disposição para ajudar no que
for possível.
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O conselheiro João Carlos apresentou a solicitação do Corecon Acadêmico no sentido de viabilizar
estágio para os estudantes de economia. O presidente pediu ao conselheiro para elaborar um
documento para ser enviado às instituições.
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O conselheiro Carlos Eduardo lembrou da continuidade do projeto de Educação Financeira.
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A seguir o presidente falou sobre o ofício recebido do Cofecon informando sobre o processo eleitoral
2019 e que na próxima Plenária será definida a comissão eleitoral do Corecon-ma.
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Homologação de Processos: Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e
homologados pelo plenário os seguintes processos: Registro Definitivo - Proc. Nº 037/2019 – Felipe
Bezerra Teixira. Cancelamento de Registro – Proc. Nº 028/2019 – Raimundo Wagner Cesar de Araújo;
Proc. Nº 029/2019 – Diego Carlos Simonassi Gava; Proc. Nº 030/2019 – João Cutrim Abreu; Proc. Nº
031/2019 – José Weslley – Antonio Carlos Braide; Proc. Nº 038/2019 – Letícia Paixão de Sousa
Galvão Marinho.
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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 21h50 min. Eu, Marlene
Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São
Luís, vinte e quatro de junho de 2019.
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Luiz Augusto Lopes Espíndola
Presidente
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Marlene Costa Luz Barbosa
Secretária

