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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA (418ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

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

12.09.2017. 3 

 4 

Aos doze dias do mês de setembro do ano dois mil e dezessete, na sede do Conselho Regional de 5 

Economia da 15ª Região-MA, sito a Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala 6 

cento e quatro, Calhau, realizou-se a quadringentésima décima oitava Sessão Ordinária deste 7 

CORECON-MA. PARTICIPANTES: – Frednan Bezerra dos Santos - presidente e os conselheiros, 8 

Heloizo Jerônimo Leite, Clodomir Cunha Ladeira, Raphaela Sereno Silva e Ana Cecília Vasconcelos 9 

Loayza.  10 

ABERTURA DOS TRABALHOS: O presidente iniciou a sessão dando boas-vindas a todos. Em 11 

seguida informou a justificativa de ausência dos conselheiros efetivos Heric Santos Hossoé, Leonardo 12 

Leocádio Coelho de Souza e Jadson Pessoa da Silva. A seguir colocou em apreciação a ata da reunião 13 

anterior, já enviada anteriormente por e-mail a qual foi aprovada por todos sem ressalvas. 14 

INFORMES DA PRESIDÊNCIA: 15 

Primeiro informe foi sobre a situação financeira do CORECON/MA enfatizando o bom desempenho de 16 

recuperação da dívida ativa, mas que a arrecadação de contribuições está abaixo do arrecadado no ano 17 

de 2016. Informou ainda que o COFECON vai agir politicamente para garantir que o SEBRAE tenha 18 

um tratamento igualitário em relação aos Conselhos Regionais, uma vez que a instituição se encontra 19 

inadimplente em vários Estados, incluindo o Maranhão. O presidente enfatizou que existe pouca 20 

margem para a redução de custos e informou que negociou com a assessora de comunicação a redução 21 

do contrato de mil e seiscentos reais para mil e duzentos e que estuda reduzir o número de linhas 22 

telefônicas corporativas ou cancelar todas, uma vez que essa medida não acarretaria prejuízos para o 23 

desempenho das ações do conselho. Com a palavra a secretária executiva Marlene informou que ouve 24 

um significativo aumento na fatura da internet, mas que já entrou em contato com a prestadora de 25 

serviços solicitando uma renegociação do pacote de serviços. O presidente informou que desde o ano de 26 

2016 o setor de cobrança avançou bastante e que o conselheiro Heric tem feito importante trabalho junto 27 

ao setor de cobrança, mas que a equipe é passível de falhas o que exige sempre muita atenção e 28 

correções quando necessárias. Outro informe da presidência versou sobre a visita do CORECON/RJ no 29 

dia 31 de agosto quando a diretoria do CORECON/MA recebeu o Conselheiro Federal Leonardo e o 30 

presidente do conselho do Rio de Janeiro. Na ocasião o CORECON/MA agradeceu a parceria do 31 

CORECON/RJ na realização da Semana do Economista 2017 e propôs avanço na cooperação entre os 32 

conselhos em especial no que toca ao processo de fiscalização e na construção de uma agenda de 33 

debates que possam contribuir com o desenvolvimento da nossa sociedade. Na ocasião o conselheiro 34 

Heric enfatizou a necessidade, a exemplo da Semana do Economista 2017 do CORECON/MA, de 35 

transmissão ao vivo pela internet de debates e seminários organizados dentro do sistema 36 

CORECON/COFECON como forma de democratização desses eventos de caráter técnico científico. O 37 

Conselheiro Federal Leonardo apresentou sua carta programa para a presidência do COFECON e de 38 

forma muito receptiva agregou ao seu programa várias propostas debatidas pelo plenário do 39 

CORECON/MA. O presidente com a palavra fez breve análise de avaliação da Gestão 2017 destacando 40 

que muitas ações já foram desenvolvidas, mas que muitos aspectos podem avançar, com destaque para a 41 

necessária participação dos colegas conselheiros e a necessidade de avançar no quesito comunicação. 42 

Sobre o planejamento para o último trimestre a principal missão da gestão é avançar no quesito 43 

Fiscalização. A conselheira Raphaela solicitou a palavra para esclarecer conflitos que surgiram dentro 44 

da comissão de comunicação e registrar seu desconforto com a situação. O presidente com a palavra 45 

enfatizou que já conversou com a assessora de comunicação sobre o ocorrido e que entendia o 46 

sentimento da conselheira, mas que a situação já foi superada.  47 

O segundo ponto de pauta sobre o COFECON foi iniciado com a justificativa de ausência do 48 

conselheiro federal Felipe de Holanda, que representa o Maranhão. O presidente informou que pela 49 



 

ATA-418ª – 12.09..2017 
 

primeira vez na história do CORECON/MA tivemos uma delegação com 48 representantes do 50 

Maranhão no Congresso Brasileiro de Economia – CBE, composta pela diretoria do conselho, 51 

profissionais e estudantes de economia e enfatizou todas as dificuldades em meio à grave crise 52 

econômica que assola o país e repercute nas finanças estaduais para conseguir o patrocínio do Governo 53 

do Maranhão através da locação de um ônibus para transporte dos estudantes de São Luís e Imperatriz-54 

MA para Belo Horizonte. O presidente enfatizou a disposição do Governo do Estado em cooperar com o 55 

CORECON/MA e a importância dessa ajuda para viabilizar a participação da delegação do Maranhão. 56 

O presidente registrou o papel decisivo do CORECON Acadêmico no processo de organização da 57 

delegação de estudantes e enfatizou o quanto foi importante a participação da Delegação do 58 

CORECON-MA que foi destacada na mesa de encerramento do CBE. A participação do 59 

CORECON/MA no CBE também foi marcada pela participação acadêmica com apresentação dos 60 

seguintes trabalhos: ENSAIO SOBRE A QUESTÃO REGIONAL NO BRASIL: fragmentação nacional 61 

e mundialização do capital de autoria de Frednan Bezerra dos Santos e Jomar Fernandes Pereira Filho; 62 

O DESMONTE DO SUS: O Brasil na contramão do desenvolvimento de autoria de Frednan Bezerra 63 

dos Santos, Jomar Fernandes Pereira Filho e Jessé Sales Rêgo; e o artigo O PDF-MA COMO 64 

POLÍTICA PÚBLICA CENTRAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO MARANHÃO 65 

de autoria de Heric Santos Hossoé. Outro ponto que foi destacado pelo presidente foi a ação política dos 66 

Conselhos Regionais no sentido de pressionar o COFECON para a ampliação da sua plenária de modo a 67 

garantir a participação de todos os Conselhos, sendo que um documento foi elaborado com uma 68 

proposta que foi assinada por vinte e dois Conselhos e foi assinada pelo presidente do CORECON/MA, 69 

mesmo com divergências ao seu conteúdo uma vez que o entendimento da diretoria do CORECON/MA 70 

é que qualquer proposta na direção de maior inclusão no Plenário do COFECON é salutar, mas que é 71 

necessário que seja sempre observada a representatividade dos economistas.  72 

Em continuidade à pauta o presidente explanou sobre o Prêmio Maranhão de Economia dando destaque 73 

para o trabalho da conselheira Cecília à frente do processo de organização do prêmio e enfatizou que 74 

tivemos inscrições nas três categorias (Monografia, Artigo Científico e Dissertação de Mestrado). O 75 

presidente pediu sugestões de nomes, dentro dos parâmetros do Regulamento, para formar a comissão 76 

avaliadora do concurso. Após várias sugestões, a comissão foi formada e aprovada pelo plenário, 77 

ficando assim constituída: Dr. Alexsandro Sousa Brito; Dr. João Gonsalo de Moura; Dr. José Lucio 78 

Alves Silveira; Dr. Felipe Macedo de Holanda; Dr. Leonardo Leocádio Coelho de Souza; Ms. Heric 79 

Santos Hossoé; Ms. José Tavares Bezerra Júnior; Ms. William Lima Freire; Ms. Mônica Helena Pinto 80 

de Araújo. 81 

A seguir, apresentou o Relatório da Semana do Economista 2017 com destaque para o reduzido 82 

patrocínio e as grandes dificuldades de organizar um evento da envergadura da Semana do Economista 83 

com poucos recursos e poucos braços. O conselheiro Heloizo com a palavra ressaltou que a Semana do 84 

Economista 2017 foi um grande sucesso e que mesmo com pouco patrocínio alcançou os objetivos 85 

propostos e serviu com importante vitrine do trabalho desempenhado pela atual gestão e que o retorno 86 

do evento é algo imensurável que enriquece sobremaneira o capital político do CORECON/MA junto à 87 

sociedade. O conselheiro Clodomir também parabenizou a organização do evento e enfatizou que a 88 

Semana do Economista 2017 alcançou uma repercussão muito positiva e que demarca o auge desse 89 

evento que tem como proposta comemorar o aniversário da regulamentação da profissão do economista 90 

e promover a valorização profissional do economista. 91 

O último assunto da pauta discorreu sobre o processo eleitoral para a nova composição do plenário 92 

quando foi informado pelo presidente da Comissão Eleitoral o Conselheiro Heloizo que informou que 93 

apenas uma Chapa foi inscrita no processo eleitoral. 94 

Em o que houver o presidente informou à plenária que está de viagem marcada para a cidade de 95 

imperatriz para cumprir agenda do CORECON/MA com principais pautas a implantação da Delegacia 96 

do conselho e a discussão sobre o Projeto do XXX ENE que será realizado pelo conselho no ano de 97 

2018 na cidade de Imperatriz. 98 
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 HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSOS: Passando para o item, homologação de processos, foram 99 

apresentados e homologados pelo plenário os seguintes processos: Registro Definitivo – PF – Proc. Nº 100 

070/2017 – José Tavares Bezerra Júnior; Proc. Nº 071/2017 – Nilta Maria Lemos Ribeiro; Proc. Nº 101 

072/2017 – João Carlos Souza Marques; Cancelamento de Registro – PF: Proc. Nº 073/2017 – Michelle 102 

da Silva Barroso; Proc. Nº 074/2017 – Adriano Pinheiro dos S. Jacintho; Processo nº 075/2017 – 103 

Antonia Walmeres Rodrigues Cardoso.  104 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS – A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar 105 

o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 21:00 horas. Eu, Marlene 106 

Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São 107 

Luís, doze de setembro de 2017.  108 

 109 

 110 

 111    111 

            Marlene Costa Luz Barbosa  112 

                         Secretária   113 


