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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA (427ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 3 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 4 

17.05.2018.  5 

Aos dezessete dias do mês de maio do ano dois mil e dezoito, na sede do Conselho Regional de 6 

Economia da 15ª Região - MA, situado na Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do 7 

Trabalhador, sala cento e quatro, Calhau, realizou-se a quadringentésima vigésima sétima Sessão 8 

Ordinária deste CORECON-MA. PARTICIPANTES: Frednan Bezerra Santos – Presidente, Heric 9 

Santos Hossoé – vice-presidente e os Conselheiros, Heloizo Jerônimo Leite, Clodomir Cunha Ladeira, 10 

Luiz Augusto Lopes Espíndola, Luiz Fernandes Lopes, Carlos Eduardo N. Campos, José Tavares 11 

Bezerra Júnior e Eden do Carmo Soares Júnior. 12 

JUSTIFICATIVAS: Leonardo Leocádio Coelho de Souza, José Lúcio Alves Silveira, Danilo José 13 

Menezes Pereira, Raphaela Sereno Silva Borba e João Carlos Souza Marques. 14 

INFORMES DA PRESIDÊNCIA:  15 

O presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos e justificou que a sua ausência na plenária 16 

anterior deu-se por conta de compromissos de trabalho. A seguir, colocou a ata em votação, redigida 17 

de forma bem sucinta e, após algumas observações, a mesma foi homologada. Dando prosseguimento, 18 

informou que o processo de licitação na modalidade pregão para contratação de uma assessoria de 19 

comunicação, foi feito dentro dos trâmites legais, porém, não teve nenhum participante. Informou 20 

ainda que, após o cumprimento da legislação o Corecon fará uma contratação por dispensa para que 21 

não fique sem esse profissional em seu quadro. 22 

Informou que fez uma visita ao Corecon-PE no mês passado por ocasião de uma viagem a trabalho por 23 

por conta da secretaria e informou sobre os assuntos tratados naquela visita.  24 

A seguir, parabenizou o vice-presidente Heric pela sua vitória na eleição para chefe do Departamento 25 

de Economia da UFMA, e também pela entrevista publicada na revista da FIEMA.  26 

Falou da importância do Corecon estar ocupando espaços nas instituições através dos seus 27 

representantes e que isso é fundamental para a valorização da profissão. 28 

Parabenizou também o conselheiro Eden que participou de um evento em Belém-PA e que também 29 

falou sobre a curso de economia e a importância do conselho para os economistas. 30 

Informou ainda que a SEFAZ demandou um profissional do Corecon para participar de um processo 31 

simplificado que resultou num termo de referencia e o conselheiro Carlos Eduardo esta concorrendo a 32 

vaga. 33 

INFORMES DA COFECON - O presidente infomou que, como já tinha comunicado antes, por conta 34 

da sua agenda de trabalho nesse período, o vice-presidente Heric será o representante do Corecon-MA 35 

nas próximas Reuniões Ampliadas do sistema e solicitou que o mesmo acompanhe o calendário do 36 

COFECON e, caso surja algum impedimento, pediu para ser comunicado. Sobre essa representação, o 37 

conselheiro Heric informou o cancelamento da ultima Reunião Plenária Ampliada que deu-se por 38 

conta de problemas financeiros do COFECON. Falou também que já consta no calendário da 39 

instituição uma Plenária Ampliada do sistema por ocasião do SINCE que será realizado no período de 40 

19 a 21 de setembro em Porto Velho-RO. Sobre esse encontro, ele frisou a importância de levar todos 41 

os delegados representantes do CORECON-MA. Informou ainda sobre a minuta das comissões de 42 

trabalho que trata da ampliação do numero de conselheiros federais. Diante da importância do assunto 43 



 

 

ATA-427ª – 17.05.2018 

 

 

que será definido naquele encontro, o presidente sugeriu também tentar viabilizar a ida de alguns 44 

economistas do setor público como o IMESC, SEPLAN e Prefeitura de São Luis, sem custos para o 45 

Corecon, de modo a aumentar a representatividade do Corecon-MA no SINCE.  46 

INFORMES DOS CONSELHEIROS  47 

Heric agradeceu e fez uma breve explanação sobre a importância da parceria do Corecon com a 48 

UFMA e informou quem tem uma agenda com a professora Lindalva no sentido de envolver o 49 

Conselho em todos os eventos da UFMA tanto em São Luís como em Imperatriz.  50 

O conselheiro Luiz Fernandes informou sobre o concurso da CAEMA realizado em 2014 e que após 51 

uma solicitação do Corecon foram convocados e empossados dois economistas. Falou que é 52 

importante que seja marcada uma visita institucional ao presidente da CAEMA para os devidos 53 

agradecimentos. Sugestão acatada. 54 

Heric falou que essas ações exitosas devem ser bastante divulgadas para todos os profissionais. 55 

Lembrou ainda que, na gestão do conselheiro Luiz Espíndola, também tiveram êxito junto ao IFMA 56 

nesse sentido.  57 

Heric informou que participou de uma reunião do GAEP – Grupo de Estudos de Políticas Públicas 58 

direcionado a pobreza e que a professora Ozanira propôs fazer uma palestra sobre o assunto dentro do 59 

projeto Conversa de Economista para divulgar o observatório social que, em sua opinião, o debate 60 

nesse aspecto e muito importante. A proposta foi aprovada.  61 

O conselheiro Carlos Eduardo falou do empenho da diretoria do Corecon por focar em abrir 62 

oportunidade de trabalho para os economistas. Parabenizou Frednan e Heric e disse que o trabalho está 63 

no caminho certo no sentido de abrir o campo para os economistas. Sugeriu ainda que se faça um 64 

mapeamento dos economistas junto às empresas maranhenses que mais contratam economistas e que 65 

se pense numa forma de fazer um reconhecimento público por ocasião da confraternização de final de 66 

ano.  67 

O conselheiro Eden do Carmo – representante do Corecon no CONDES – Conselho de 68 

Desenvolvimento do Município de São Luís informou que, por conta do doutorado, está tendo bastante 69 

dificuldade em continuar participando e que se não conseguir a liberação no seu trabalho, vai solicitar 70 

ao Corecon a sua substituição. 71 

 O conselheiro José Tavares informou que o conselheiro Heric também foi convidado e ministrou 72 

palestra na UEMAnet e que o mesmo vai participar da construção do prefacio do e-book – importante 73 

espaço para divulgar a profissão e contribuir com a sociedade. 74 

Passando para os informes financeiros, o presidente passou a palavra para o conselheiro Luiz 75 

Espíndola, membro da Comissão de Tomada de Contas, que fez uma breve exposição sobre a situação 76 

financeira informando que atualmente está tendo um equilíbrio financeiro porem a sua preocupação é 77 

no futuro pois a receita de dívida ativa vai diminuindo e o número de cancelamentos vem sendo maior 78 

que os novos registros. Apresentou o Balancete 1º trimestre e após as devidas explicações o balancete 79 

foi homologado pelo plenário.  80 

O conselheiro Heric sugeriu fazer triagem da dívida ativa e fazer também um trabalho para manter e 81 

buscar novos economistas. Segundo ele, cursos de capacitação, convênios e novas parcerias e busca de 82 

patrocínio são essenciais para viabilizar essas ações. 83 

O presidente falou que a queda das receitas correntes nesse trimestre deu-se por conta de atraso dos 84 

correios na entrega dos carnês, porém, esse ano será estudado nova forma de impressão e distribuição 85 
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dos mesmos. Também foi discutida a implantação do siscafw web para impressão de boletos via 86 

sistema. 87 

O QUE HOUVER  88 

O presidente falou sobre o planejamento das comissões de trabalho que é uma decisão política de 89 

manter esse assunto em pauta, mas, como o horário está avançado ficará para a próxima reunião. 90 

O conselheiro Heric informou que continua com a construção do Encontro da Economia Maranhense, 91 

pauta importante no momento atual, e que o Corecon deve participar. Falou também que o 92 

departamento de economia da UFMA está tentando viabilizar a publicação de alguns livros da área 93 

científica da economia e a parceria do Corecon é de grande importante. Após as devidas explicações, 94 

ficou definido que o assunto será tratado na próxima plenária. 95 

Heric falou dos cinquenta anos do curso de economia e o presidente informou que já está no calendário 96 

do Corecon e que tem ser definido o formato do evento.  97 

HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSOS: Passando para o item, homologação de processos, foram 98 

apresentados e homologados pelo plenário os seguintes processos: Proc. Nº 046/2018 - Balancete 1º 99 

Trimestre-2018; Proc. Nº 035/2018 - Licitação Modalidade Pregão Presencial.  Cancelamento de 100 

Registro – PF - Proc. Nº 035/2018 – Hugo Leonardo Carvalho Soares. Registro Definitivo-P. Jurídica 101 

– Proc. Nº 044/2018 – SGS Brasil Soluções Globais Sustentáveis Ltda. Registro Ativo com Desconto – 102 

Proc. Nº 047/2018 – José Benedito Garcia Lima.  103 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS – A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a 104 

tratar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 21h20 min. Eu, 105 

Marlene Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo 106 

Presidente. São Luís, dezessete de maio de 2018.  107 

    108 

          Marlene Costa Luz Barbosa     109 

                        Secretária   110 


