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Ata da 5ª reunião do Conselho Municipal de Empreendedorismo e Inovação – CMEI 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de 2018 reuniram-se às oito horas e trinta minutos 

na sala de reunião do Palácio do Comércio, situado à rua Bom Futuro, 1478, Centro, na cidade de 

Imperatriz estado do Maranhão para a quinta reunião do Conselho Municipal de Empreendedorismo 

e Inovação – CMEI os conselheiros abaixo relacionados: 

• Eduardo Soares Sousa representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico; 

• Juares Sanches representando a FIEMA; 

• Hélio Rodrigues Araújo representando a Associação Comercial e Industrial de Imperatriz – 

ACII; 

• Baruque Costa de Sousa representando o SEBRAE; 

• Rodrigo Alexandrino Araujo representando a Associação de Startups de Imperatriz; 

• José Sérgio de Jesus Salles representando a Universidade Estadual da Região Tocantina do 

Maranhão; 

• José Ribamar Ferreira Oliveira representando a Secretaria Municipal da Fazenda; 

• Eliene Cristina Barros Ribeiro e Jaqueline Rossato representando a Universidade Federal do 

Maranhão; 

• Larlô Antonio Macedo Andrade Nascimento e Edney Loiola representando a Devry/Facimp 

• Alcy Alberto Freire representando o CEUMA 

 

Participaram também como convidados: 

• Josiano César de Sousa representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico a convite do Presidente; 

 

E o Secretário Executivo do CMEI, Diego Maciel de Oliveira. 

 

Assuntos tratados: 
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I) Manifestações de boas-vindas 

O presidente do conselho, Sr. Eduardo Soares Sousa iniciou a reunião saudando a todos com 

palavras de agradecimento e votos de um novo ano de sucesso para o Conselho. Em seguida 

explicou que como as atas das reuniões anteriores estão postadas na página do Conselho, não seria 

feita a leitura. Apresentou as novas conselheiras indicadas pela UFMA, Sra. Jaqueline e Sra. Eliene 

e deu as boas-vindas. Em seguida passou para a ordem do dia. 

 

II) Informes acerca dos documentos do Conselho 

O Presidente esclareceu que todos os documentos relativos ao Conselho estão disponíveis para 

consulta pública na página do Conselho no site da Prefeitura. Solicitou que aqueles conselheiros 

que ainda não preencheram suas fichas de cadastro, preenchessem e entregassem ao final da reunião 

para o Secretário Executiv0. Prosseguiu informando que toda a documentação necessária para 

criação do CNPJ do Fundo e sua conta bancária já está pronta e será entregue ao setor de 

contabilidade da Prefeitura, o que será feito ainda durante a semana. Finalizou sua fala e passou a 

palavra ao Secretário Executivo do Conselho para que ele fizesse uma breve explicação acerca da 

estrutura do SMEI e da regulamentação da Lei 1680/2017 para que os conselheiros, sobretudo as 

representantes da UFMA entendessem melhor. 

 

III) Explicação da estrutura do SMEI e status da regulamentação 

O Secretário Executivo do Conselho fez uma breve explicação acerca do SMEI, da composição 

do Conselho, de sua mesa diretora, do regimento e de alguns pontos específicos da Lei 1680/2017. 

Finalizou sua fala e passou a palavra novamente para o presidente que deu início às votações do 

dia. 

 

III) Votações 

O presidente do Conselho colocou em votação a sugestão dada por um secretário do Conselho de 

Ciência e Tecnologia de Campinas-SP ao secretário executivo do CMEI que é realizar cada reunião 

na sede de uma das instituições pertencentes ao Conselho. Por unanimidade o Conselho aprovou e 

decidiu que já na próxima reunião, agendada para o dia 21/02/2018, essa mudança poderá ocorrer. 

Após a votação o Sr. Baruque pediu para que fosse realizada no SEBRAE. Sua solicitação foi 
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aceita por unanimidade. O Sr. Hélio Araujo sugeriu que o calendário seja mantido, mas que o 

horário seja flexível, pois em alguns casos o horário de 8:30 pode ser inviável. Sugeriu então que ao 

final de cada reunião seja definido o local, e caso não seja possível definir neste momento o horário, 

que ele seja comunicado com antecedência mínima de 7 dias através do grupo do Conselho no 

WhatsApp. Todos os conselheiros aprovaram sua sugestão. 

Em seguida, o presidente colocou para votação a escolha da mesa diretora. Neste momento o 

secretário executivo fez a leitura das responsabilidades de cada um dos membros da mesa de 

acordo com o regimento. Em seguida, o presidente perguntou quem gostaria de se candidatar aos 

cargos de 1º e 2º vice-presidentes e 1º e 2º secretários. Explicou que estes cargos não são 

operacionais. Que toda a responsabilidade de documentos, atas, publicações e outros são do 

secretário executivo. Disse que estes cargos são institucionais e políticos. O Sr. Alcy levantou a 

mão e disse que gostaria de ocupar algum cargo na mesa. Em seguida o Sr. Hélio também disse que 

poderia ocupar cargo. O presidente então sugeriu o nome do Sr. Hélio para 1º Vice-presidente e o 

Sr. Alcy para 2º vice-presidente. Sr. Baruque e Sr. Juares para ocuparem os cargos de 1º e 2º 

secretários respectivamente. Após ser definida a chapa única, foi colocado em votação e esta foi 

aprovada por unanimidade. A mesa diretora eleita ficou assim definida: 

1º vice-presidente: Hélio Araújo 

2º vice-presidente: Alcy Alberto Freire 

1º secretário: Baruque Costa de Sousa 

2º secretário: Juares Sanches 

 

III) Outros assuntos 

O presidente deu como encerrada as votações do dia e prosseguiu com algumas informações 

importante. Disse que o edital do concurso da marca já está pronto para ser lançado e que isso 

acontecerá ainda esse mês, visto que o processo de abertura do CNPJ e da conta do fundo será 

finalizado antes da data do evento. Informou também aos presentes que na próxima reunião será 

colocado para apreciação e aprovação do plenário o regulamento do fundo e o primeiro edital de 
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fluxo contínuo para projetos de educação empreendedora e inovadora conforme definido na reunião 

passada. Aproveitou para explicar a importância da reunião que será realizada no dia 31 e que será 

conjunta com o Comitê Gestor das MPEs e com o Conselho Empresarial de Desenvolvimento 

Econômico. Disse que o tema da reunião é o processo de emissão de licenças e alvará. O Sr. 

Baruque aproveitou a oportunidade e questionou o Prof. Oliveira sobre o cadastro que estão sendo 

feito na Receita Municipal para a emissão de notas. O Prof. Oliveira informou que esse processo 

está acontecendo, pois, a prefeitura está fazendo a substituição do sistema de notas fiscais visando a 

melhoria do processo. O presidente retomou a palavra e perguntou se algum conselheiro gostaria 

de falar algo. O Sr. Edney falou acerca do edital de fluxo contínuo. Sugeriu que sejam aceitos 

projetos pequenos para assim dar visibilidade ao conselho. Outros conselheiros debateram acerca do 

tema. O Prof. Oliveira falou que o conselho está de parabéns e que entende que é de fundamental 

importância que ele exista, mas que a arrecadação municipal é baixa e que o fundo não pode pensar 

apenas no valor que será repassado pelo tesouro municipal. Finalizou fazendo uma explicação sobre 

a arrecadação do município. 

 

IV) Encerramento 

Não havendo mais o que tratar, o presidente finalizou a reunião agradecendo a todos os 

participantes e convidando-os novamente para a reunião conjunta dos conselhos do dia 31/01/2018 

em que será tratado o processo de emissão de licenças e alvará para abertura de empresas. 

Eu, Diego Maciel de Oliveira, Secretário Executivo do Conselho Municipal de Empreendedorismo 

e Inovação – CMEI, redigi a presente ata. 

 

Imperatriz, 24 de janeiro de 2018 

 

Assinam a presente ata: 

Eduardo Soares Sousa 
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Presidente do CMEI 

 

 

Diego Maciel de Oliveira 

Secretário Executivo do CMEI 


