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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA (456ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 13.10.2020  2 

 3 

Aos treze dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte, realizou-se a quadringentésima quinquagésima 4 

sexta Sessão Plenária Ordinária deste CORECON-MA, por vídeo conferência, conforme regulamentado 5 

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, Francisco Pereira Mascarenhas Júnior, Carlos Eduardo Nascimento Campos, Marcello 8 

Apolônio Duailibe Barros e André Luís Lustosa de Oliveira. 9 

Justificativas: Heloízo Jerônimo Leite, Rodrigo Leite Cruz, José Tavares Bezerra Júnior e José Lúcio 10 

Alves Silveira 11 

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

todos e a seguir, colocou em apreciação a Ata da Plenária Ordinária nº 455, realizada no dia 17.09.2020, 13 

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

2. Informes da presidência:  15 

2.1. O presidente informou que o site do portal da transparência foi atualizado até o ano de 2020, pois 16 

faltavam alguns dados, entretanto, posteriormente será necessário criar algumas abas para colocar mais 17 

conteúdo. Também destacou o ótimo desempenho do canal do Corecon/Ma no Youtube, que obteve 18 

muitas visualizações em seus vídeos. 19 

2.2. Eleições do Corecon - haverá um simulado de eleição onde o conselheiro André Lustosa que é o 20 

presidente da comissão eleitoral estará participando, ademais tudo está correndo em plena normalidade 21 

com o processo eleitoral. 22 

2.3. Informe financeiro: A secretária Marlene informou que houve uma melhora na arrecadação com o 23 

envio de notificações para inscrição em dívida ativa e também da cobrança amigável que tem sido 24 

constante través de e-mail e telefone. O trabalho vai continuar nesse sentido e espera-se que o Corecon 25 

possa cumprir com todos os compromissos até o término do exercício  26 

3. Definição do valor da anuidade para o exercício de 2021– O presidente apresentou a resolução do 27 

Cofecon que, por solicitação de vários Corecons, permite que o valor da anuidade seja o mesmo de 2020. 28 

O assunto foi bastante discutido e a proposta para o congelamento da anuidade foi aprovado por todos 29 

os conselheiros. O presidente falou da importância de fazer uma boa divulgação nas redes sociais.  30 

 4. Escolha do Destaque Econômico e Personalidade econômica 2020- Quanto ao prêmio Personalidade 31 

econômica 2020, o presidente apresentou a lista enviada pelo Cofecon para escolha de 3 nomes. O 32 

presidente abriu a votação ao plenário para escolha dos nomes. Ao final, os nomes escolhidos foram: 33 

Esther Dweck (RJ), Paulo Gala (SP) e José Luís da Costa Oureiro (DF).  Para o prêmio Destaque 34 

Econômico, após a votação, foram escolhidos as seguintes instituições: categoria Desempenho Técnico: 35 

IBGE, Academia: UNICAMP e Mídia: CNN Brasil. 36 

5. Conversa com os candidatos à prefeitura de São Luís - Foi enviado uma carta aos candidatos, porém 37 

até o momento, somente o candidato Franklin Douglas do PSOL respondeu. Haverá outras contribuições 38 

de colegas economistas para o conteúdo da carta. O vice-presidente sugeriu a divulgação dessa carta nas 39 

redes sociais. O conselheiro Junior Mascarenhas sugeriu uma análise técnica das propostas dos 40 

candidatos, todos aprovaram a ideia, mas por falta de tempo, seria inviável analisar as propostas de todos 41 

os candidatos. O ideal seria analisar as propostas dos candidatos que vierem a disputar um possível 42 
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segundo turno. Sendo assim, a ideia será discutida posteriormente em outro momento. Já as cartas para 43 

os candidatos, deverão ser enviadas até o próximo dia 15 de outubro. 44 

6. Informes do Cofecon; O conselheiro federal Heric Hossoé, destacou que os balancetes do 1º e 2º 45 

trimestres do Corecon/Ma foram aprovados sem ressalvas. Também destacou que foram definidos os 46 

nomes dos 2 novos prêmios do Cofecon: Mulher economista 2020- Professora Denise Gentil. Prêmio 47 

Mulher transformadora 2020- Irmã Lurdes (RS). Destacou que esse ano não haverá plenárias presenciais, 48 

apenas virtuais. Foi definido sobre a carta enviada pelos Presidentes dos Corecons Nordeste, onde o 49 

único pedido da carta que foi deferido, foi a prorrogação por 3 meses do repasse das arrecadações. Foi 50 

deferido o congelamento do valor da anuidade de 2021. Informou que os prêmios de monografia foram 51 

liberados para alguns estados. 52 

Homologação de Processos – Foram apresentados os seguintes processos que foram homologados pelo 53 

plenário: Reabertura de Registro Nº047/2020- Anibal da Silva Lins; Registro Definitivo Nº 049/2020- 54 

Jocyfran Ramos Pontes; Registro Ativo c/ Desconto Nº 048/2020- Ives Lourival Berredo. 55 

O que houver – Marlene informou que o Corecon/Ma ainda falta aderir ao consórcio com o Corecon/Df 56 

na contratação da gráfica para emissão dos carnês da anuidade 2021, onde os mesmos serão enviados 57 

por correios a cada economista. O assunto foi bastante discutido e definido que será feito nos mesmos 58 

moldes do ano passado. 59 

Encerramento dos Trabalhos – Não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a participação de 60 

todos e deu por encerrada a reunião às 21:00h. Eu, Marlene Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a 61 

presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, 13 de outubro de 2020.  62 

 63 

      64 

Marlene Costa Luz Barbosa         65 

Secretária 66 

 67 

 68 
Frednan Bezerra dos Santos 69 

Presidente  70 


