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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA (433ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA
16.11.2018

4
5
6
7

Aos dezesseis dias do mês de novembro 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 terceira Sessão
Plenária Ordinária deste CORECON-MA.

8
9
10
11

Participantes: Frednan Bezerra dos Santos – presidente,, - Heric Santos Hossoé - vice-presidente e os
conselheiros José Lúcio Alves Silveira, Clodomir Cunha Ladeira, Eden do Carmo Soares Junior,
Raquel Suzana Lobato Muniz, Carlos Eduardo Nascimento Campos, Luiz Augusto Lopes Espíndola,
João Carlos Souza Marques e o conselheiro federal Felipe Macedo de Holanda.
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Justificativas: José Tavares Bezerra Júnior, Raphaela Sereno Silva Borba e Leonardo Leocádio
Coelho de Souza e Luiz Fernandes Lopes.
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Informes da Presidência: O presidente iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença
de todos e a seguir, colocou em apreciação a ata da Plenária nº432 que foi homologada sem objeções.
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Informes sobre os despachos executivos com o COFECON e os CORECONs do Nordeste, em reunião
realizada no dia 01/11/2018, em Imperatriz-MA, por ocasião do XXX ENE. Falou dos principais
assuntos a seguir listados: 1. Informes sobre o PLS 658/2017 – versão atualizada após tratativas com o
Conselho Federal de Administração e com o Conselho Federal de Contabilidade; 2. Eleições
Eletrônicas nos CORECONs – Relato e resultado do pleito realizado nos dias 30 e 31/10/2018 e
discutido o aprimoramento do sistema eleitoral; 3. Campanha pela Redução da Desigualdade Social no
Brasil – Proposta constante no programa de trabalho do COFECON e apresentada na 670ª Sessão
Plenária, com fundamento na missão e atribuições dadas pela Lei nº 1.411/51, onde lhe cabe a
promoção de Estudos e campanhas em prol da racionalização econômica do País; 4. Apresentação do
Programa de Trabalho do Cofecon para o exercício de 2019 – Diretrizes e Projetos Prioritários; 5.
Projetos da Comissão de Educação do COFECON a saber: Desafio Quero ser Economista; Gincana
Nacional de Economia; Prêmio Brasil de Economia; XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser
realizado no período de 16 a 18/10/2019 na cidade de Florianópolis-SC; Lei de Acesso à Informação –
Necessidade de atualização dos portais da transparência nos sítios eletrônicos dos Corecons;
Apresentação das demandas dos Corecons; Propostas aprovadas no XXIV SINCE; Carta do XXX
ENE e aprovação da cidade de Fortaleza-CE para sediar o próximo ENE, que a partir de 2019 não
será realizado anualmente, somente em anos ímpares.
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A seguir o presidente apresentou o relatório do XXX ENE e fez uma avaliação bastante positiva do
evento e todos os conselheiros presentes fizeram as suas considerações sobre o nível das palestras e
também sobre a divulgação do evento nas redes sociais com transmissão ao vivo. Os conselheiros
elogiaram a assessoria de comunicação pelo bom trabalho desempenhado. Outro ponto que mereceu
destaque foi a participação massiva de todos os Corecons da região nordeste e a criação da carta de
Imperatriz que foi construída com a participação de todos. Falou também do whorshop sobre perícia
econômico-financeira ministrado pelo conselheiro Carlos Eduardo que também foi destaque no ENE.
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A seguir o presidente colocou em discussão a eleição de presidente do COFECON para o exercício de
2019, informando que, se for de acordo do plenário, o Corecon-Ma definirá nessa reunião moção de
apoio à candidatura do atual presidente Wellington Leonardo. Após vários questionamentos e
posicionamentos, o conselheiro federal Felipe de Holanda falou que o seu voto será de acordo com o
que o plenário decidir uma vez que ele representa o Corecon-Ma junto ao COFECON. Sem consenso,
o plenário definiu que o assunto será decidido pelo grupo o mais breve possível.
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Passando para o próximo item da pauta, o presidente falou da comemoração do quinquagésimo
aniversário de formatura da primeira turma e economia do Maranhão que está sendo organizado por
uma comissão formada por uma equipe da UFMA e do Corecon e a data prevista é entre os dias 7 e
14/12/2018, no Palácio Cristo Rei (a confirmar após reunião marcada com a reitoria ). O presidente
pediu autorização do plenário para assumir algumas despesas, caso não consiga patrocínio.
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A seguir, o presidente informou que vai solicitar orçamento para a realização da confraternização de
final de ano onde na ocasião será entregue a premiação do Prêmio Maranhão de economia. Após vários
posicionamentos, ficou definido o dia 21/12/2018.
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Homologação de Processos: Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e
homologados pelo plenário os seguintes processos: Proc. Nº 066/2018 – Dossiê Eleitoral-2018. Proc.
Nº 072/2018 - Proposta Orçamentária-exercício 2019. Proc. Nº 071/2018 – Balancete do 3º trimestre2018; Cancelamento de Registro-PF - Proc. Nº 048/2018 – Liete dos Santos Abreu Vieira; Proc. Nº
067/2018 – Neuza Bezerra da Silva; Proc. Nº 068/2018 – Patrícia Reis França; Proc. Nº 069/2018 –
Maria Cristina Lima Marques; Proc. Nº 070/2018 – João Dias Rezende; Proc. Nº 073/2018 – Erivaldo
Soares da Silva.
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O que houver – O conselheiro Heric falou sobre o evento Encontro Maranhense de Economia a ser
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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, dezesseis de novembro de 2018.
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Marlene Costa Luz Barbosa
Secretária

realizado pela UFMA e CORECON-MA. Informou que o projeto foi inscrito e já foi selecionado pela
FAPEMA que patrocinará o evento. Falou também sobre as discussões que serão debatidas durante o
evento, cujo tema será: Os desafios do desenvolvimento do estado do Maranhão. A seguir,
parabenizou o prof. Lucio pela condução do projeto. O conselheiro José Lucio fez uma breve
explanação de como será o encontro. O presidente informou que o Corecon ficará responsável pela
divulgação e do evento. Os conselheiros Eden do Carmo e Carlos Eduardo se colocaram à disposição
para colaborar no que for preciso.O conselheiro João Carlos informou que a 3ª edição da Revista
Mundo Econômico está em fase de conclusão e será publicada até o dia 30 de dezembro.
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