1
2
3

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA (441ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA
08.07.2019
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Aos oito dias do mês de julho 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 primeira Sessão Plenária
Ordinária deste CORECON-MA.
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Participantes: – Luiz Augusto Lopes Espíndola - presidente, Eden do Carmo Soares Júnior – vicepresidente, José Tavares Júnior, Clodomir Cunha Ladeira, Luiz Fernandes Lopes e André Fernandes
Rocha Serra.
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Justificativas: José Lúcio Alves Silveira, Frednan Bezerra dos Santos, Carlos Eduardo Nascimento
Campos e João Carlos Souza Marques.
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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 440, realizada no dia 24 de
junho, que foi homologada sem restrições.
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Informes da presidência – O presidente apresentou o calendário eleitoral aprovado pelo Cofecon e
informou que até a o dia 31 de julho terá que ser formada a comissão eleitoral que comandará o
processo eleitoral do CORECON-MA. Após as informações necessárias, foram eleitos e nomeados
como membros da Comissão Eleitoral os seguintes conselheiros: André Fernandes Rocha Serra –
Presidente; Clodomir Cunha Ladeira e Eden do Carmo Soares Júnior - Membros Efetivos, e José
Tavares Bezerra Júnior - Membro Suplente.
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Semana do Economista – o presidente explicou que por motivo das dificuldades financeiras que o
Corecon está atravessando e a dificuldade de se conseguir patrocínio com os parceiros se faria apenas
dois dias. Já confirmada a palestra para a abertura do evento que será realizada no dia 12/08, com o
econ. Luis Fernando Moura da Silva que falará sobre o tema “O maranhão-2019 e a crise nacional”.
Informou que o economista Paulo Nogueira Batista cobrou 10 mil reais o que inviabiliza a vinda dele.
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A discussão gerou em torno do tema da palestra do dia 13/08 com o econ. Aristides Monteiro Neto. O
conselheiro Frednan fará contato com ele para definição do tema. Falou também que enviará ofício ao
Cofecon solicitando passagem e hospedagem para o referido palestrante.

Projeto Educação Financeira - O conselheiro suplente André Fernandes trouxe à mesa a discussão
sobre o diálogo iniciado com a rede estadual de educação. Trata-se de um possível projeto de educação
financeira voltado a um público amplo, que compreende desde os alunos das séries iniciais da
educação básica até o ensino médio. O Presidente Espíndola sugeriu aproximação com a rede privada,
através de um contato pessoal. O conselheiro José Tavares se pronunciou, disponibilizando uma escola
sob sua direção para um primeiro evento do projeto do CORECON-MA. Ficou acertado que o evento
Conversa de Economista imediatamente posterior à Semana do Economista poderá ser sobre o tema,
bastando tão somente a organização por parte do Conselheiro André Fernandes e discussão com os
demais conselheiros.
A seguir o conselheiro André fez também uma breve explanação sobre o projeto CPA 10, e esclareceu
que essa certificação abre portas para economistas junto aos bancos. Falou que tem dois economistas
aptos a ministrar esse curso que é o conselheiro Carlos Eduardo e o economista André Lustosa que já
tem a certificação. Esclareceu que o curso seria voltado para economistas recém-formados e estudantes
que estão terminando o curso de Ciências Econômicas. André falou que procurou o SENAC, que não
ministra o curso, para firmar parceria para desenvolver o projeto com a chancela do Corecon. Ficou
acertado que esse projeto será discutido nas próximas plenárias após a semana do economista.
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Informes dos Conselheiros – O vice-presidente Eden do Carmo Júnior convidou a todos para o
lançamento do livro “Três Anos Insólitos -2016 – 2017 – 2018, reflexão sobre economia e política, de
sua autoria, que será lançado no próximo dia 30 de julho no auditório da AMEI. O presidente
agradeceu e todos se comprometeram a estender o convite aos demais conselheiros e amigos para
prestigiarem o evento.
Homologação de Processos: Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e
homologados pelo plenário os seguintes processos: Reabertura de Registro Definitivo - Proc. Nº
038/2019 – Osmar de Abreu Viana. Cancelamento de Registro – Proc. Nº 040/2019 – Edme de Lima
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 21h40 min. Eu, Marlene
Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São
Luís, oito de julho de 2019.
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Luiz Augusto Lopes Espíndola
Presidente
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Marlene Costa Luz Barbosa
Secretária

