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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA (431ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 17/09/2018.
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Aos dezessete dias do mês de setembro 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 trigésima primeira Sessão Plenária Ordinária deste
CORECON-MA
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Participantes: Frednan Bezerra dos Santos – presidente, Heric Santos Hossoé – vice-presidente e os
conselheiros Carlos Eduardo N. Campos, Clodomir Cunha Ladeira, Luiz Augusto Lopes Espíndola, Heloizo
Jerônimo Leite, José Tavares Bezerra Júnior, João Carlos Souza Marques e o Conselheiro Federal Felipe
Macedo de Holanda.
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Justificativas: José Lúcio Alves Silveira, Eden do Carmo Soares Junior, Raquel Suzana Lobato, Raphaela
Sereno Silva Borba e Leonardo Leocádio Coelho de Souza.
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O presidente iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos e a seguir, colocou em
apreciação a ata da Plenária nº 430 que foi homologada sem objeções.
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Informes da Presidência:
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Sobre as eleições do sistema, informou que o prazo de registro de chapas já encerrou e que houve
registro somente de uma chapa e informou a composição da mesma. Falou ainda, que dois atuais
conselheiros suplentes estão na composição da chapa para conselheiros efetivos e o conselheiro federal
Felipe de Holanda está terminando o seu mandato como conselheiro do Cofecon e também está na
chapa como conselheiro efetivo. Sobre a representação de Imperatriz, informou que o mandato do
conselheiro Leonardo Leocádio está encerrando e, como o mesmo não manifestou interesse em
renovar o mandato, em seu lugar ficará a econ. Joçara Felipe, ficando o plenário composto por dois
representantes da região tocantina. Informou também que o Cofecon já informou a cota do Corecon
no valor de R$ 639,73 referente ao compartilhamento das despesas com realização das eleições.
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Informes do Cofecon – honraria denominada Personalidade Econômica e Destaque Econômico e do
Ano 2018, nas seguintes categorias:
1. Destaque Econômico Desempenho Técnico: IBGE, DIEESE e IPEA.
2. Destaque Econômico – Academia: PUC-SP; UFRJ e Cedeplar - Centro de Desenvolvimento e
Planejamento Regional da UFMG.
3. Destaque Econômico – Mídia: Valor Econômico, Carta Capital e Band News.
Posto em votação, após vários pronunciamentos, foram escolhidas as seguintes instituições: 1. IBGE;
2. PUC-SP; 3. Valor Econômico.
Personalidade Econômica do Ano – Dentre os 9 nomes sugeridos pelo COFECON, o plenário escolheu
Mailson da Nobrega para receber a honraria.
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Passando para o próximo item da pauta, o presidente informou que esteve em Imperatriz, a convite do
presidente da Associação Comercial de Imperatriz para participar da abertura da FECOIMP e
aproveitou para tratar de assuntos relacionados ao ENE naquela cidade, onde reuniu-se com o
Secretário de Desenvolvimento Econômico da prefeitura de imperatriz para tratar do apoio que aquela
Secretaria dará ao ENE, visto que não foi viabilizado o apoio financeiro por conta do orçamento
daquela secretaria não ter sido liberado porém, ficou acordado que a secretaria ficará responsável pela
impressão do material gráfico. Na mesma ocasião, tratou da programação cultural do evento e, por
indicação da conselheira Teresinha do Corecon-PI, fechou com um restaurante uma atração cultural,
sendo que o mesmo viabilizará o transporte do pessoal após o encerramento das palestras em todos os

falou da situação financeira do Corecon, informando que houve uma
pequena queda nas receitas de contribuição porém, nada fora da normalidade em comparação ao
mesmo período do ano anterior.
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dias do evento. Falou também com uma empresa de turismo e está aguardando o material de
divulgação da chapada das mesas, para viabilizar um pacote para o passeio e será divulgado durante o
evento. Será um atrativo a mais para oferecer aos participantes do evento. A seguir informou que os
patrocínios concedidos até o momento foram da Suzano, Corecon-PE, Corecon-BA e Corecon-RJ que
somam 19 mil reais. Está aguardando uma posição do Corecon-SP que já sinalizou o apoio e a VALE
comprometeu-se a viabilizar as passagens de trem, inclusive para os estudantes.
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O conselheiro Felipe de Holanda indagou sobre as confirmações dos palestrantes e debatedores das
mesas. O presidente informou que na mesa de abertura será debatido o tema: “: A importância das
instituições para o planejamento e desenvolvimento regional” com Adriano Sarquis Bezerra de
Menezes – Diretor do IPECE e Antonio Magalhães S. Ribeiro – Diretor de Administração da
SUDENE. No dia seguinte, o tema a ser debatido será: “Financiamento do desenvolvimento no
Nordeste” com os debatedores Felipe de Holanda – Presidente do IMESC e Luiz Alberto Esteves –
Economista Chefe do BNB. A seguir abriu-se um longo debate sobre o evento onde o Conselheiro
Federal Felipe de Holanda expôs suas idéias e sugestões. Solicitou que fosse encaminhado novamente
o projeto ao BNB solicitando patrocínio que ele vai ligar depois para tentar viabilizar o recurso por
conta da parceria que o BNB mantém com o IMESC. Solicitou que a programação seja encaminhada
para todos os Corecons do Nordeste para que todos possam contribuir de alguma forma.
Heric esclareceu que já está conversando com todos os presidentes dos Corecons do Nordeste e por
ocasião do SINCE, onde todos estarão presentes, irão acertar os detalhes.
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O conselheiro Felipe de Holanda falou sobre a composição da chapa da qual ele faz parte e fez um
breve pronunciamento sobre a construção do plano de gestão para o próximo ano.
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Heloizo fez um breve pronunciamento sobre a composição da chapa que é formada por economistas
jovens e que tem muito a contribuir com o Conselho.
O presidente, em resposta aos questionamentos, fez um breve relato sobre a atual gestão e das
dificuldades que se apresentaram por conta de sua agenda, porém sua avaliação é positiva pois mesmos
com as dificuldades apresentadas conseguiu realizar algumas ações exitosas.
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A seguir, o conselheiro Frednan passou a condução dos trabalhos para o vice-presidente Heric e
informou que por motivos particulares teria que se ausentar.
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Dando continuidade, o conselheiro Heric fez um breve pronunciamento sobre a gestão atual,
enfatizando a importância da participação de todos os conselheiros na construção de ações em prol dos
economistas. Expôs sua ideia em fazer uma reunião, não só com os conselheiros mas com todos os
economistas que querem contribuir, para fazer o planejamento de gestão para o próximo ano. Falou
ainda que o terço que ora se renova, é formado por pessoas capazes de somar ideias em prol de um
conselho mais atuante.
Passando para o próximo ponto da pauta, falou dos projetos do Corecon em parceria com o Corecon
Acadêmico, sendo um, a comemoração dos 50 anos da primeira turma de economia da UFMA e que
está sendo elaborado o selo comemorativo do evento e que está sendo construído. Falou que vai passar
por e-mail para que todos participem da construção desse evento de grande importância. Outro projeto
é o de Educação financeira que está sendo organizado para o final do ano.
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Sobre o regramento para certificações do COFECON, Heric informou que será um ponto de pauta no
SINCE , pediu que os conselheiros delegados avaliem a minuta de Resolução do COFECON para que
possam contribuir de alguma forma nas discussões por ocasião do SINCE
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O conselheiro Carlos Eduardo informou que foi concluída a primeira turma de pós graduação em
perícia econômico-financeira pelo IPOG em São Luis – 2016 a 2018 e a partir de então ingressaram no
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mercado vários profissionais. Informou que o CRC, a nível nacional já está aplicando prova de
certificação para atuar como perito e nos mesmos moldes do que o Cofecon quer fazer. Para atuar
como perito o profissional tem que ter uma especialização e um cadastro no seu conselho de classe,
além de uma experiência na área. O que se espera com essa certificação é que a atuação seja feita por
pessoas capacitadas e atestadas pelo respectivo conselho. Falou que essa é uma oportunidade do
Corecon-MA, no próximo ano, implementar curso de capacitação para os economistas que já tem
essa especialização a exemplo do Corecon-PR e Corecon-DF.
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Heric falou da crítica que o conselheiro Duanny fez sobre o valor das taxas sugeridas pelo Cofecon e
tambem da questão da prova já que o economista já está habilitado para atuar como perito. Heric falou
que isso gera muito problema e que sua opinião é que a questão seja analisada melhor em outra
ocasião.
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Dando continuidade, foi colocada em pauta a escolha da Comissão de Avaliação dos trabalhos inscritos no
Prêmio Maranhão de Economia. Após várias sugestões, a comissão ficou composta pelos seguintes professores:
José Tavares Júnior, Heric Santos Hossoé , Ana Cecília Vasconcelos Loayza e José Lúcio. Alves Silveira.
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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 057/2018 –
Erivam de Jesus Rabelo Pinto Junior; Proc. Nº 058/2018 – Michael Péricles Baltazar Lima.
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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 21h20 min. Eu, Marlene
Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São
Luís, dezessete de setembro de 2018.
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Marlene Costa Luz Barbosa
Secretária
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