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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA (429ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 12.07.2018.
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Aos doze dias do mês de julho 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 nona Sessão Ordinária deste CORECON-MA.

6
7
8

Participantes: Frednan Bezerra dos Santos – presidente e os conselheiros, Luiz Augusto Lopes Espíndola, Luiz
Fernandes Lopes, Heloizo Jerônimo Leite, Clodomir Cunha Ladeira, José Lúcio Alves Silveira, Carlos Eduardo
N. Campos, João Carlos Souza Marques e Eden do Carmo Soares Junior.
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Justificativas: Heric Santos Hossoé, Leonardo Leocádio Coelho de Souza e José Tavares Bezerra Júnior.
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O presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos e colocou em apreciação a ata da plenária 428 que foi
homologada sem objeções. Em seguida passou para os Informes da Presidência:
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Economia solidária: informou que o Governo do Estado do Maranhão inaugurou o Centro de Referência de
Economia Solidária - CRESOL e que o Conselho possui um GT que trabalha desde o ano de 2017 em parceria
com a Secretaria de Trabalho e Economia Solidária do Maranhão SETRES/MA. O projeto do CRESOL é
coordenado pela economista Nilce Cardoso, Secretária Adjunta. Destacou que a parceria SETRES-MA e CoreconMA visa a realização de capacitações na área da Economia Solidária e, neste sentido, informou que a conselheira
Raquel Suzana, economista da SEFAZ-MA, coordena o GT de Economia Solidária está trabalhando nesse projeto
em parceria com o Departamento de Economia da Universidade Federal do Maranhão - DECON/UFMA.
Informou também que o CRESOL funcionará como uma incubadora dos empreendimentos de Economia
Solidária, capacitando os produtores para a colocação de seus produtos no mercado. O conselheiro Heloizo
Jerônimo destacou que acompanhou a inauguração desse projeto do Estado e indicou que existe o beneficiamento
direto das famílias que participam do projeto.
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Revista Mundo Econômico 2ª edição: O presidente Frednan passou a palavra ao conselheiro João Carlos para
falar sobre o lançamento da Revista. O conselheiro falou sobre o lançamento nesta semana da revista que é fruto
da parceria entre o Corecon-MA e o IMESC, com a segunda edição contendo cinco artigos, e está sendo divulgada
nos sites das respectivas instituições. Foi discutido o lançamento da terceira edição que será realizada no XXX
ENE na cidade de Imperatriz-MA.
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Projeto Educação Financeira: O presidente informou que já foi iniciada a atualização e nova diagramação da
Cartilha de Educação Financeira e pediu a colaboração dos conselheiros. Informou que é uma demanda da
FACIMP que se disponibilizou a arcar com os custos da nova edição.
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XXX ENE: Em continuidade à pauta o presidente informou que já foram enviados os ofícios solicitando apoio
institucional e financeiro para todos os CORECONs do Nordeste e também para os Corecons Pará, Distrito
Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Está aguardando retorno. Falou também que foi enviado ofício para outras
entidades a saber: SESC-MA, FIEMA, SEBRAE, BRADESCO e está aguardando data para uma reunião com o
Sr. Dorgival da Vale com intermediação do conselheiro Espindola e a formalização do apoio financeiro da Suzano.
O conselheiro Carlos Eduardo, membro da comissão organizadora do ENE, efetuou visitas à TV Mirante para
buscar apoio para a divulgação do ENE em Imperatriz, e ao SESC-MA para apoio financeiro por intermédio da
Diretoria Regional do SESC/MA. O presidente também confirmou o bloqueio do auditório da Associação
Comercial e Industrial de Imperatriz - ACII para a realização do evento. Informou para conhecimento de todos o
cronograma planejado para o evento durante os dias 30, 31 de outubro e 01 de novembro de 2018.
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Semana do economista 2018: Será realizada de 13 a 17 de agosto de 2018 nas cidades de São Luís e Imperatriz.
Em Imperatriz será realizada na faculdade FEST nos dias e 16 a 17 de agosto. O conselheiro José Lúcio informou
sobre o período de férias no qual acontecerá o evento, impactando sobre o número de participantes nas palestras
durante o evento em São Luís, caso seja realizado na UFMA. O assunto foi debatido e várias sugestões de locais
foram apresentadas para a serem apreciadas. O Presidente informou o cronograma da semana do economista e
falou sobre a pré programação e sugeriu que em o encerramento do evento seja realizado no auditório da
Associação Comercial do Maranhão - ACM. A programação foi debatida e ficou na responsabilidade do
presidente fechar os detalhes e dá prosseguimento.
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Adesão à estratégia ODS: O presidente Frednan apresentou a estratégia dos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável construída pela ONU, indicando a importância do CORECON MA de aderir à estratégia ODS, vendo
a possibilidade de envio desta proposta ao SINCE. Destacou-se que este tema é importante para uma nova agenda
econômica praticada por diversas instituições, públicas e privadas. Os conselheiros demonstraram interesse e mais
materiais sobre o tema deverão ser publicados no grupo de WhatsApp da Plenária do Corecon-MA para leitura de
todos os conselheiros. Foi aprovada pela Plenária o envio da proposta para apreciação da Plenária do SINCE.
Projeto “Entrevistas”: O presidente falou da ideia do projeto que visa convidar candidatos ao Governo do
Estado para responder um questionário com perguntas sobre a economia maranhense e seus plano de governo
para o desenvolvimento econômico do Maranhão. Após serem respondidas pelo candidato, estas entrevistas
seriam divulgadas pelo Corecon-MA. O presidente afirmou que este formato seria viável de ser executado em
detrimento à proposta de conversa direta dos economistas com os candidatos. O assunto gerou uma série de
questionamentos e ficou para ser definido posteriormente.
Carta “O maranhão que queremos”: O presidente falou que a ideia é que se comece a construir uma carta dos
economistas sobre o desenvolvimento do Maranhão e que essa carta seja encaminhada aos candidatos ao governo,
tipo um manifesto que seria publicada no site do Corecon-MA. Todos concordaram com a ideia e definido que a
construção da mesma ficará sob a responsabilidade do presidente e do vice-presidente que trariam para o debate
e aprovação do plenário uma proposta.
Escolha dos delegados para o SINCE 2018: O presidente informou que o Corecon-MA poderá eleger até cinco
Delegados, porém, o conselho não tem como viabilizar a ida de todos, e sugeriu que o conselho custei a ida de
somente um Delegado, sendo que o COFECON viabilizará a passagem do presidente, que participará naquela
ocasião de uma Plenária Ampliada do sistema. Falou que sua ideia é que cada delegado tente viabilizar a sua ida
através da instituição que trabalha. A sugestão foi acatada. A seguir foram debatidos nomes de possíveis
representantes e foram eleitos os seguintes Delegados que representarão o Corecon-MA no SINCE: Frednan
Bezerra dos Santos. Heric Santos Hossoé, Carlos Eduardo Nascimento Campos, João Carlos Sousa
Marques e Luiz Fernandes Lopes.
Homologação de Processos: Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e
homologados pelo plenário os seguintes processos: Cancelamento de Registro – PF - Proc. Nº 024/2018 - Lourival
Leocádio Cunha Paixão; Proc. Nº051/2018 - Terezinha Lima Lucena; Proc. Nº052/2018 - James Dean Ferreira
Silva; Proc. Nº053/2018 - Hudson José Rocha Gomes.
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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 21h40 min. Eu, Marlene Costa Luz Barbosa
secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, doze de julho de 2018.

81
82
83

Marlene Costa Luz Barbosa
Secretária
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