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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA (457ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 09.11.2020  2 

 3 

Aos nove dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte, realizou-se a quadringentésima quinquagésima sétima 4 

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

através da Resolução nº 2042, de 06.04.2020.  6 

Participantes: – Frednan Bezerra dos Santos – presidente, Carlos Eduardo Nascimento Campos, Luiz Fernandes 7 

Lopes, José Lúcio Alves Silveira e André Luís Lustosa Oliveira, Rodrigo Leite Cruz, João Carlos Souza Marques, 8 

Marcello Apolônio Duailibe Barros, Heric Hossoé -conselheiro federal e o econ. Roberto Santos Matos como 9 

convidado. 10 

Justificativas: José Tavares Bezerra Júnior, Luiz Augusto Lopes Espíndola e Heloízo Jerônimo Leite. 11 

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

a seguir, colocou em apreciação a Ata da Plenária Ordinária nº 456, realizada no dia 13.10.2020, encaminhada 13 

por e-mail, que foi homologada sem restrições. Também parabenizou o representante da chapa eleita Roberto 14 

Matos, desejou boas vindas e agradeceu pela presença na reunião plenária. 15 

2. Informes da presidência:  16 

2.1 O presidente informou que o economista Álvaro Lima, que reside em Boston, entrou em contato com ele, 17 

numa tentativa de manter um diálogo com o Corecon-Ma, e a partir dessa conversa foi articulado fazer uma 18 

conversa de Economista com o mesmo, após o período das eleições. 19 

2.2. Quanto ao congresso da ANGE, foram definidos o formato e a programação, porém, o presidente está receoso 20 

quanto a disponibilidade de alguns palestrantes, visto que a maioria das aulas retornaram e as agendas estão 21 

conflitando, mas o Corecon-Ma que faz parte da organização, está tentando resolver tudo da melhor forma 22 

possível. 23 

2.3. O presidente falou sobre o evento com o candidato à prefeitura de São Luís, Duarte Jr. que recebeu a carta 24 

feita pelos economistas. O presidente agradeceu a presença dos colegas que foram ao evento e destacou o 25 

compromisso feito pelo candidato com a classe, caso seja eleito. Quanto aos outros candidatos que receberam a 26 

carta, o conselho não teve retorno para um possível encontro para a discussão dos itens da carta. 27 

2.4. O vice-presidente João Carlos que ocupa uma cadeira no Conselho Municipal de Desenvolvimento, foi eleito 28 

para presidir o mesmo no exercício de 2021. Com isso, há um espaço em aberto para um novo conselheiro efetivo 29 

e um suplente no COMDES. O presidente sugeriu ao plenário os nomes dos Conselheiros Carlos Eduardo e André 30 

Lustosa para essas vagas. O plenário concordou e foi aprovado. 31 

2.5. O Economista Jomar Fernandes, estará lançando sua dissertação em formato de livro e pediu ao Corecon-Ma  32 

ajuda na divulgação nas redes sociais. O conselho aprovou e não houve objeções. 33 

2.6. Resultado das eleições Corecon-2020. O presidente da comissão eleitoral André Lustosa, afirmou que as 34 

eleições ocorreram normalmente e que o resultado saiu bem rápido. Mas afirmou que o quantitativo de 35 

economistas que votaram esse ano, caiu mais de 30% em relação ao ano passado. E sugeriu criar posteriormente 36 

uma pauta para tratar acerca da participação desses economistas. Todos concordaram. 37 

2.7. Eleições do COFECON – Ofício Circular nº 129/2020 – convocação informando que a Assembleia de 38 

Delegados Eleitores-ADE, para eleger os conselheiros federais, será realizada em formato online.   39 

2.8. Resultado do Prêmio Maranhão de Economia (homologação); O presidente destacou que houve o recebimento 40 

apenas de monografias, e destacou o aspecto negativo de ter duas categorias (Dissertação e artigo) que não houve 41 

nenhuma inscrição. Destacou também o aspecto positivo quanto a qualidade dos trabalhos inscritos. Falou que 42 

está buscando alternativas para a editoração do livro onde serão publicados os trabalhos, onde terá a chancela da 43 

UFMA. Informou também que o livro  ficará disponível de forma online no site do Corecon/Ma.  44 
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2.9. Ofício Circular Cofecon nº121/2020- perfil e área de atuação das mulheres economistas; O Presidente falou 45 

acerca do oficio onde deve preenchido um extenso questionário sobre a participação das mulheres no Corecon/Ma, 46 

com data limite até o dia 20 de novembro. Também ressaltou a importância desse questionário e as ações que o 47 

Corecon/Ma vem desenvolvendo visando aumentar a participação do número de mulheres. 48 

2.10. Ofício encaminhado a UEMASUL; O Corecon-Ma fez um oficio solicitando a abertura de vaga para o cargo 49 

de economista, no processo seletivo que está ocorrendo na UemaSul em Imperatriz, e a solicitação foi atendida. 50 

O presidente destacou a importância dos colegas economistas estarem atentos e fiscalizando essas vagas, para 51 

ajudarem o conselho a identificar essas possíveis ofertas. 52 

2.11. Informe financeiro; O presidente apresentou um relatório de como se encontra a situação financeira do 53 

conselho neste exercício, destacou que o conselho deve estar atento ao cadastro para identificar o perfil do 54 

economista, e como adotar medidas futuras. O conselheiro André Lustosa acrescentou que o conselho deve ser 55 

mais criterioso quanto aos pedidos de cancelamento. O conselheiro Rodrigo Leite, sugeriu uma documentação a 56 

mais, ou uma forma de detalhar mais as informações referentes as funções exercidas pelo profissional, para o 57 

prosseguimento do processo de cancelamento. O presidente concordou e falou que essas medidas serão tomadas. 58 

Também foi destacado o alto índice de inadimplência, devido também as condições atuais e o momento de 59 

pandemia. E uma diminuição no número de ECV- Economistas em condições de votos. 60 

3. Proposta do governo para relocação das entidades que ocupam a casa do trabalhador -  O Presidente falou 61 

acerca da proposta da SEGEP para realocação das entidades em um prédio que será entregue, segundo a SEGEP, 62 

reformado e mobiliado na Rua Oswaldo Cruz- Centro.  A proposta é que as entidades possam decidir até o final 63 

do ano se irão aderir a proposta do governo. O presidente expos sua opinião, onde o conselho só pode aderir à 64 

proposta, se tiver como negociar mais de uma sala pois os tamanhos das salas oferecidas são de apenas 20 metros 65 

quadrados, o que inviabiliza a instalação do Corecon. Outro fator negativo é a falta de estacionamento. A palavra 66 

foi franqueada e todos os presentes manifestaram suas opiniões. Ao final, todos concordaram em aderir, caso as 67 

reivindicações do Corecon sejam aceitas. 68 

4. Homologação de Processos: Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e 69 

homologados pelo plenário os seguintes processos: Registro Definitivo PF: Proc. Nº 057/2020 – Nilson Eduardo 70 

Araújo de Oliveira. Registro Definitivo - PJ: Proc. nº 051/2020 – J. Sales Rêgo-Eireli. Cancelamento de 71 

Registro: Proc. Nº 052/2020 – Luis Carlos Furtado Brito. Baixa por Falecimento: Proc. Nº 0538/2020 – Carlos 72 

Francisco Chagas Sales; Proc. nº 054/2020 – Gesner Soares Filho; Proc. nº 055/2020 – Manoel de Jesus Pinheiro 73 

Dias; Proc. 058/020 – Balancete 3º Trim.2020; Proc. Nº 056/2020 -  Dossiê Eleitoral – 2020. 74 

Encerramento dos Trabalhos – Não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a participação de todos e 75 

deu por encerrada a reunião às 21:00h. Eu, Marlene Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai 76 

assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, 09 de novembro de 2020.  77 

 78 

      79 

Marlene Costa Luz Barbosa         80 

Secretária 81 

 82 

 83 
Frednan Bezerra dos Santos 84 

Presidente  85 


