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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUARTA (455ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 17.09.2020  2 

 3 

Aos dezessete e um dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte, realizou-se a quadringentésima 4 

quinquagésima quinta Sessão Plenária Ordinária deste CORECON-MA, por vídeo conferência, 5 

conforme regulamentado pelo Cofecon através da Resolução nº 2042, de 06.04.2020.  6 

Participantes: – Frednan Bezerra dos Santos – presidente, João Carlos Souza Marques, Luiz Fernandes 7 

Lopes, Rodrigo Leite Cruz, Carlos Eduardo Nascimento Campos, Marcello Apolônio Duailibe Barros,  8 

Luiz Augusto Lopes Espindola e José Aderaldo do Nascimento Neto. 9 

Justificativas: Heloízo Jerônimo Leite, José Tavares Bezerra Júnior, Francisco Pereira Mascarenhas 10 

Júnior e José Lúcio Alves Silveira 11 

1.Abertura dos Trabalhos:   O presidente iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença 12 

de todos e a seguir, colocou em apreciação a Ata da Plenária Ordinária nº 454, realizada no dia 13 

21.08.2020, encaminhada por e-mail, que foi homologada sem restrições. 14 

2. Informes da presidência:  15 

2.1. Informou sobre a realização da aula inaugural do curso de ciências econômicas da UFMA, em 16 

formato remoto, organizada pelo DECON em parceria com o Corecon, ministrada pelo professor José 17 

Cursino, ex-conselheiro do Corecon e atual secretário de educação do município de são Luís. Falou que 18 

o evento foi um sucesso e que   o número de visualizações no canal foi bem expressivo. Falou que o 19 

Corecon vai continuar com esse formato de evento por entender que a repercussão é muito positiva na 20 

formação de um acervo para futuras consultas. 21 

2.2. Sobre a publicação do livro "Repensar o Brasil" (Ignácio Rangel), organizado por Jhonatan Almada, 22 

Elias Jabbour e Luiz Fernando de Paula, informou que o Corecon vai apoiar no lançamento da obra e 23 

lamentou que o Corecon não foi contatado a tempo de participar desse projeto. 24 

2.3. Lançamento da revista Mundo Econômico – passou a palavra para o conselheiro João Carlos que 25 

informou que a revisa está pronta e editorada e como foi o lançamento com DOI houve uma pequena 26 

modificação por conta dos urls. Sobre isso ele fez um breve relato sobre as providências que serão 27 

tomadas para o lançamento. Fred sugeriu que o representante de cada artigo fizesse uma fala de 10 28 

minutos, ficando definido que João Carlos fará o contato com os mesmos. Sobre o livro que o Corecon  29 

está organizando, João informou que foi solicitado aos autores uma sinopse e que o professor Zimbrão 30 

ficou responsável por essa parte. Informou o valor que será pago pelos DOIs. e fez um breve explicação 31 

de como funciona. 32 

2.4. Live da ABED – o presidente informou que participará, como debatedor dessa live juntamente com 33 

a vice presidente do Cofecon, Denise Kassama e o coordenador nacional da ABED, Sr. Adroaldo. 34 

Informou que, a convite dele, o governador Flávio Dino aceitou participar da referida live que será 35 

realizada no próximo dia 21, onde fará uma explanação sobre o plano emergencial de geração de 36 

emprego e renda e será transmitida pelo canal do Cofecon e posteriormente será publicada no canal do 37 

Corecon. 38 

A seguir, o presidente informou que publicou o seu segundo livro com o tema:  Reforma Agraria no 39 

Brasil publicado pela editora espaço acadêmico e o mesmo está disponível para venda no site da amazon. 40 

3. Eleições – o presidente passou a palavra para a secretária que falou que houve apenas uma chapa 41 

inscrita no processo eleitoral e informou a composição da mesma. Falou ainda que todos os prazos estão 42 
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sendo cumpridos e as informações da chapa, inclusive o plano de trabalho já estão no site de acordo com 43 

as orientações contidas na cartilha eleitoral do Cofecon.  44 

4. Renúncia do Conselheiro Felipe de Holanda – o presidente informou que na reunião plenária de 45 

agosto, o conselheiro Felipe de Holanda apresentou sua renúncia, justificando que não estava satisfeito 46 

com a atual gestão e que por este motivo, não pretendia mais continuar com o seu mandato que iria até 47 

dezembro de 2021. Após todos os esclarecimentos necessários, a renúncia foi homologada. 48 

5. Eleição para assumir a vaga de efetivo -  o presidente informou que, de acordo com o Regimento 49 

Interno do Corecon, será realizada a eleição para escolher, dentre os conselheiros suplentes, aquele que 50 

assumirá a vaga de conselheiro efetivo. A seguir sugeriu a candidatura do conselheiro suplente Rodrigo 51 

Leite Cruz que por sua vez, apresentou sua candidatura e pediu o apoio dos demais colegas. Como 52 

ninguém mais se candidatou à vaga, o conselheiro foi eleito por unanimidade e a seguir faz um breve 53 

pronunciamento e agradeceu o apoio de todos. 54 

6. Conversa com os candidatos à prefeitura de São Luís -  fez a leitura do nome dos doze candidatos 55 

aprovados nas convenções. Falou que o critério aprovado na plenária anterior era esperar a primeira 56 

pesquisa porem, em conversa com assessores de alguns candidatos verificou que o evento online não 57 

desperta muito interesse. Após várias sugestões e posicionamentos, ficou definido que o Conselho vai 58 

elaborar uma carta de compromissos com vários temas importantes para o desenvolvimento de São Luís 59 

a ser entregue a cada candidato. Ficou definido que o presidente vai enviar ofício solicitando uma agenda 60 

com cada candidato para a entrega da “Carta” em formato a ser acordado com o candidato. O conselheiro 61 

João sugeriu que seja enviado e-mail para todos os economistas informando a elaboração do documento 62 

e pedindo sugestões. Proposta aprovada.  63 

O que houver - Luiz Fernandes agradeceu a sua indicação para conceder entrevista no JM TV. Falou que 64 

foi uma experiência muito boa e agradeceu a confiança. Os conselheiros parabenizaram o conselheiro 65 

Luiz pela disponibilidade. 66 

Homologação de Processos – Apresentou o processo de registro definitivo em nome da economista 67 

Mariana Carneiro C. Nascimento que foi homologado.  68 

Encerramento dos Trabalhos – Não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a participação de 69 

todos e deu por encerrada a reunião às 20:45h. Eu, Marlene Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a 70 

presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, 17 de setembro de 2020.  71 

 72 

      73 

Marlene Costa Luz Barbosa         74 

Secretária 75 

 76 

 77 
Frednan Bezerra dos Santos 78 

Presidente  79 


