
 

ATA-420ª – 07.11.2017 

 

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA (420ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 07.11.2017. 2 

Aos sete dias do mês de novembro do ano dois mil e dezessete, na sede do Conselho Regional de Economia da 3 

15ª Região - MA, situado na Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala cento e quatro, 4 

Calhau, realizou-se a quadringentésima vigésima Sessão Ordinária deste CORECON-MA. PARTICIPANTES: 5 

– Frednan Bezerra dos Santos – Presidente, Heric Santos Hossoé – Vice-presidente e os Conselheiros, Heloizo 6 

Jerônimo Leite, Clodomir Cunha Ladeira e Eden do Carmo Soares Junior. 7 

ABERTURA DOS TRABALHOS: O presidente iniciou a sessão dando boas-vindas a todos. Em seguida 8 

informou a justificativa de ausência dos Conselheiros Efetivos Leonardo Leocádio Coelho de Souza. A seguir 9 

seguindo a pauta, colocou em apreciação a ata da reunião anterior, já enviada anteriormente por e-mail a qual foi 10 

aprovada por todos sem ressalvas. Continuando, no segundo ponto da pauta, passou-se a palavra para o 11 

conselheiro Heloizo Jerônimo Leite – presidente da Comissão Eleitoral, que fez um breve relato sobre as 12 

eleições para membros do Conselho, realizadas nos dias 30 e 31 de outubro. Informou ainda que dos 364 13 

economistas aptos a votar, 61 votaram, destes, 56 votos válidos para a Chapa “Mais Avanços”. A seguir, 14 

apresentou o Dossiê Eleitoral, a ser enviado ao COFECON, o qual foi homologado sem ressalvas. Concluindo o 15 

item dois da pauta, avançou-se para o item três que tratou sobre a homologação da proposta orçamentária para 16 

2018 que, após ser avaliada por todos, foi aprovada. No quarto item, informes da presidência, o presidente 17 

informou sobre a sua participação em uma reunião na FIEMA para formalizar um termo de cooperação técnica 18 

para publicação de artigos no site daquela instituição, ficando acordado também que, conforme forem definidos 19 

os temas no COPIM, eles serão repassados ao conselho para a organização das contribuições. Ainda dentro 20 

dessa discussão, o presidente aproveitou para explanar sobre o item cinco da pauta que tratou sobre a criação 21 

dos Grupos de Trabalho em Economia Industrial e Economia do Setor Público. Informou que a coordenação dos 22 

Grupos de Trabalho ficara a cargo da conselheira Ana Cecília, atualmente representante do Corecon no COPIM 23 

e professora da UFMA. Falou da sua ideia de envolver o Departamento de Economia da UFMA nas discussões 24 

para que os futuros economistas tenham também a oportunidade de participar dos debates.  O assunto foi 25 

amplamente debatido. O conselheiro Eden do Carmo fez algumas colocações e se dispôs a participar do Grupo 26 

de Trabalho de Economia do Setor Público. O presidente informou ainda que não há viabilidade para a 27 

implantação da Delegacia em Imperatriz nas dependências da FIEMA e que a única alternativa é tentar com a 28 

prefeitura, porém, somente no próximo exercício o assunto será retomado. Dando seguimento à sessão ordinária, 29 

no item seis da pauta, tratou-se sobre a confraternização natalina, que após as diversas manifestações ficou 30 

acordado que a mesma realizar-se-á na data de 15/12/2017, tendo flexibilidade em relação à primeira quinzena 31 

de dezembro. No ultimo item da pauta, o presidente, explanou sobre a possibilidade de caso aprovada na sessão 32 

ordinária, proceder aos preparativos da segunda edição do livro Ensaios da Economia Maranhense, tendo ainda 33 

a possibilidade de participação do Edital especifico da FAPEMA, para conseguir financiar os custos dessa ação. 34 

Como esta é uma finalidade em si do CORECON-MA, buscar a valorização profissional, todos os presentes 35 

concordaram como a iniciativa, sendo aprovada, portanto, por unanimidade.   36 

 37 

HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSOS: Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados 38 

e homologados pelo plenário os seguintes processos: Proc. Nº 091/2017 – Dossiê Eleitoral-2017. Proc. Nº 39 

092/2017 - Proposta Orçamentária-exercício 2018.  Registro Definitivo – PF – Proc. Nº 086/2017 – 40 

Reabertura de Registro – Proc. Nº 089/2017 – Amanda Kelly Guimarães Almeida. Cancelamento de Registro – 41 

PF: Proc. Nº 087/2017 – Marcio André Saldanha Cordeiro; Proc. Nº 090/2017 – Rosete Marques Palmeira. 42 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS – A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar o 43 

presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 21h30 min. Eu, Marlene Costa Luz 44 

Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, sete de 45 

novembro de 2017.  46 

 47 

 48    48 

            Marlene Costa Luz Barbosa  49 
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