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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA (424ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA
15.02.2018.

4
5
6
7
8
9
10
11

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezoito, 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 vigésima quarta Sessão
Ordinária deste CORECON-MA. PARTICIPANTES: – Frednan Bezerra dos Santos – Presidente,
Heric Santos Hossoé – Vice-presidente e os Conselheiros, Heloizo Jerônimo Leite, Clodomir Cunha
Ladeira, José Lúcio Alves Silveira, Luiz Augusto Lopes Espindola, Luiz Fernandes Lopes, Raphaela
Sereno Silva Borba, José Tavares Bezerra Júnior, João Carlos Souza Marques, Raquel Susana Lobato
Muniz e o Conselheiro Federal Felipe Macedo de Holanda.
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ABERTURA DOS TRABALHOS: O presidente iniciou a sessão dando boas-vindas a todos. Em
seguida informou a justificativa de ausência do Conselheiro Efetivo Leonardo Leocádio Coelho de
Souza, Danilo José Menezes Pereira e Eden do Carmo Soares Júnior. A seguir iniciando a pauta, foi
colocada em apreciação a ata da reunião anterior, já enviada anteriormente por e-mail a qual foi
aprovada por todos apenas com uma correção feita pelo Conselheiro José Lúcio Alves Silveira.
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INFORMES DA PRESIDÊNCIA: O presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos.
A seguir o presidente pediu desculpas ao conselheiro José Tavares por não ter enviado os dados
contábeis solicitados, porém informou que convocará a contadora Benigna para uma reunião, onde será
feito o planejamento financeiro. Em seguida o presidente informou sobre a agenda institucional em
Imperatriz onde foi dada a posse ao conselheiro suplente Fernando Reis Babilônia e ao delegado Larlô
Antônio Macedo, reeleito para o exercício de 2018. A visita institucional à Imperatriz/MA também
contou com importante agenda para organização do XXX ENE. Em reunião com o Secretário de
Desenvolvimento Econômico de Imperatriz o presidente reivindicou a participação da representação
do CORECON-MA nos conselhos instituídos para orientação das políticas públicas para o
desenvolvimento. Discutiu-se o XXX ENE e a submissão do seu projeto para editais de fomento ao
desenvolvimento econômico. Informou também que a DeVry Facimp disponibilizou o auditório, toda
estrutura necessária e sua equipe de marketing para criação das peças publicitárias do evento. A seguir
informou que tem uma reunião marcada para o dia 21 de fevereiro com o presidente da FAPEMA
quando dentre outra pautas será apresentado o projeto do XXX ENE para a instituição.

31
32
33
34
35

A seguir, foram levantados vários questionamentos pelos conselheiros e varias sugestões foram
apresentadas sobre a viabilização do XXX ENE que será realizado em outubro na cidade de
Imperatriz. O presidente conduziu os debates e enfatizou que as captações de recursos para o evento
vão continuar. Informou também a inclusão dos economistas indicados pela secretaria de
Desenvolvimento Econômico para a Comissão Organizadora do ENE.
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O Conselheiro Federal Felipe de Holanda falou que o ENE é uma excelente oportunidade para
repensar o sistema de transferências constitucionais, padrão de financiamento norte nordeste, dentre
outros vários assuntos que foram abordados e discutidos com todos. Propôs também a construção de
uma carta de Imperatriz.
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Passando aos informes do COFECON, o Conselheiro Felipe informou que participou da primeira
Reunião Plenária do COFECON e fez um breve resumo dos assuntos, dentre eles, a sua participação
nas Comissões de Política Econômica, Desenvolvimento Regional e no conselho editorial da revista
Economistas. O Conselheiro Heric Hossoé informou também que foi convidado para participar da
Comissão de Desenvolvimento Regional e da comissão científica do Premio Brasil de Economia.
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Em prosseguimento, o presidente passou a palavra para o conselheiro Luiz Fernandes que fez um
breve relato sobre sua participação, juntamente com o assessor Rodrigo Cruz, no treinamento sobre
fiscalização oferecido pelo CORECON-RJ. A síntese sobre o treinamento evidenciou a importância do
setor de fiscalização que além de gerar rápido retorno em termos de receita é uma ferramenta para
inserir os economistas no mercado de trabalho. O presidente agradeceu a disponibilidade do
conselheiro Luiz Fernandes e do assessor Rodrigo Cruz em participarem do treinamento.
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Aprovação do Calendário de Eventos: 1 - Conversa com Economistas – trimestrais; 2 - Conversa
com os Candidatos ao Governo do Maranhão (Março/Abril), evento onde os economistas devem
propor agendas de governos para os candidatos em prol do Desenvolvimento do Maranhão; 3 Campanha de Educação para a Cidadania: do direito do consumidor à educação financeira (Maio),
evento que vai para sua terceira edição no atual formato, com assessoria financeira e jurídica para o
público em geral; 4 - Semana do Economista 2018 (Agosto), evento que celebra a data de aniversário
da regulamentação da profissão; 5 - Encontro da Economia Maranhense (Agosto), evento acadêmico
em parceria com a UFMA; 6 - XXX ENCONTRO DE ENTIDADES DE ECONOMISTAS DO
NORDESTE, tema: cidades médias e desenvolvimento local no Nordeste (Outubro); 7 - Comemoração
de 50 anos da formatura da primeira turma de economistas no Maranhão (Dezembro); 8 - Prêmio
Maranhão de Economia 2018 (Dezembro), evento de premiação das melhores monografias,
dissertações e artigos científicos publicados na área de economia no Maranhão.
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Planejamento das Comissões de Trabalho: "O presidente enfatizou a importância da participação
do(a)s conselheiro(a)s, tendo em vista o ambicioso calendário de eventos, em um ano de copa do
mundo e eleições nacionais e estaduais, mas ressaltou que o conselho é construído por todas e todos
economistas que queiram colaborar com a gestão".
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Criação e composição dos GTs: Criados os seguintes GTs: Sistema Cofecon e Fiscalização; Mercado
de Trabalho do Economista; Economia Solidária; Indicadores da Economia.
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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 – PF - Proc. Nº
020/2018 – André Fernandes Rocha Serra; Proc. Nº 028/2018 – Uiliane Araújo. Registro Ativo com
Desconto – PF - Proc. Nº 008/2018 – José Ribamar Silva Campos; Proc. Nº 009/2018 – Antonio
Cláudio dos Santos.

74
75
76
77

O QUE HOUVER: O vice-presidente Heric sugeriu a criação de um conselho superior do conselho,
formada por ex-presidentes, ex-conselheiros e de todas as pessoas que já contribuíram para o Corecon.
Agradeceu a confiança pela indicação do seu nome para assumir como vogal da JUCEMA
representando o CORECON-MA.
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O presidente informou à plenária da necessidade da realização de duas reuniões extraordinárias, uma
com pauta específica para construção de um documento de diretrizes para o Desenvolvimento do
Maranhão e outra para o Planejamento Estratégico do CORECON-MA.
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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 21h30 min. Eu,
Marlene Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo
Presidente. São Luís, quinze de fevereiro de 2018.
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Marlene Costa Luz Barbosa
Secretária
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