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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA (458ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 15.12.2020  2 

 3 

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

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

Cofecon através da Resolução nº 2042, de 06.04.2020.  6 

Participantes: – Frednan Bezerra dos Santos – presidente, Carlos Eduardo Nascimento Campos, José Tavares 7 

Bezerra Júnior, André Luís Lustosa Oliveira, Rodrigo Leite Cruz, João Carlos Souza Marques, Marcello Apolônio 8 

Duailibe Barros, Francisco Pereira Mascarenhas Junior e Heric Hossoé -conselheiro federal. 9 

Justificativas: Luiz Augusto Lopes Espíndola e Heloízo Jerônimo Leite. 10 

1. Abertura dos Trabalhos: O presidente iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos e 11 

a seguir, colocou em apreciação a Ata da Plenária Ordinária nº 457, realizada no dia 09.11.2020, encaminhada 12 

por e-mail, que foi homologada sem restrições.  13 

2. Informes da presidência:  14 

2.1 O presidente informou que ocorreram as eleições do Cofecon, onde o mesmo representou o Maranhão como 15 

delegado eleitor e falou sobre a sua participação em uma reunião no processo de escolha da chapa. O Presidente 16 

do Conselho Federal e a vice foram eleitos por unanimidade pela assembleia dos delegados para mais um mandato 17 

à frente do Cofecon, através de uma recondução.  18 

2.2. Sobre a temática da Casa do Trabalhador, houve uma reunião do condomínio com a votação das entidades. 19 

O Corecon após votação na reunião com os conselheiros, optou por não aceitar a proposta do Governo. O 20 

presidente dos condôminos falou sobre o resultado ter sido um empate entre as entidades e assim foi encaminhado 21 

para a SEGEP. O conselheiro federal Heric Hossóe, pediu a palavra e falou sobre a possibilidade da OAB 22 

interpelar e auxiliar judicialmente as entidades para que não sejam retiradas da casa do trabalhador. O presidente 23 

Frednan concordou e falou sobre a importância de estar atentos acompanhando os próximos passos e o que será 24 

resolvido pela SEGEP. 25 

2.3. Deliberação sobre a reunião de Posse dos novos conselheiros e eleição da nova diretoria. O presidente propôs 26 

que a data para a realização da primeira plenária de 2021 fosse realizado no dia 05 de janeiro, e no formato remoto 27 

por vídeo chamada. Conforme o regimento interno o conselheiro Heloízo por ter o registro mais antigo deverá 28 

conduzir a reunião, após aberta a palavra ao plenário, todos concordaram que o presidente deve conversar antes 29 

com o conselheiro Heloízo para saber se ele aceita fazer a reunião nos moldes virtuais.  30 

3. Criação do Curso de Ciências Econômicas na UEMA: O Presidente destacou que o professor Nicodemos já 31 

sinalizou que a parte burocrática para a criação do curso, segue dentro do esperado e ele está conduzindo a 32 

tramitação para a institucionalização do curso. O importante é alinhar a comunicação e continuar os esforços para 33 

a criação do curso, antes do fim do mandato do Reitor.  34 

4. Publicação do livro do Prêmio Maranhão de Economia (2017-2020): O livro está em processo de editoração, e 35 

o Presidente está esperando o livro ficar pronto para submeter ao processo, visando receber o selo da editora da 36 

UFMA, e que provavelmente o lançamento do livro será para o ano de 2021. 37 

5. Publicação da revista Mundo Econômico e livro patrocinado pelo BNB:  O vice-Presidente João falou acerca 38 

dos seguintes projetos; quanto a revista mundo econômico os artigos para o lançamento da 7 ª edição ainda não 39 

foram todos entregues. Quanto ao livro, ele afirmou que já há quase 70% dos artigos que estarão no livro, incluindo 40 

nomes do Cenário Nacional, e que a previsão de entrega de todos os artigos será para janeiro. Quanto ao BNB, 41 

ainda está sendo definido a questão do patrocínio, eles ainda estão avaliando, e está tudo correndo dentro do 42 

esperado. 43 

6. Balanço da Gestão 2020: Como não há muitas atualizações, frente as informações passadas na plenária anterior, 44 

o presidente destacou que fará uma apresentação mais ampla assim que concluir o relatório de Gestão. Mas 45 

destacou o êxito das ações desempenhadas e ressaltou a grande relevância da semana do economista em 2020 e o 46 
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recebimento do e-mail da equipe do Youtube, destacando o ótimo desempenho do canal do Corecon/Ma no ano 47 

em questão. Referente a questão financeira, a gerente Marlene teve a palavra e destacou que não há muitas 48 

despesas para o mês atual e ressaltou que haverá um saldo positivo nas contas do conselho após todos os 49 

pagamento serem efetuados dentro do mês. O presidente apresentou um quadro e fez um comparativo de 50 

arrecadação entre os anos de 2019 e 2020, destacou a queda das receitas, principalmente por ser um ano atípico e 51 

o enfrentamento de uma pandemia, porém ressaltou que a diminuição das despesas foi um aspecto muito 52 

importante para o resultado obtido em 2020 e mesmo perante todas as dificuldades o conselho conseguiu honrar 53 

com todos os compromissos.   54 

7. Homologação de Processos: Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e 55 

homologados pelo plenário os seguintes processos:  Transferência de Registro: Proc. Nº 063/2020- Jonas Araújo 56 

Sodré.  Cancelamento de Registro: Proc. Nº 060/2020– Paulo Roberto Patrício Brito, Proc. Nº 064/2020- 57 

Elizaldo Franco Duarte, Proc. Nº 066/2020- Leonardo Leocádio Coelho de Sousa, Proc. Nº 067/2020- Leonardo 58 

Lopes de Albuquerque Neto. Baixa por Falecimento: Proc. Nº 065/2020 – Osmair Ferreira Araújo. Proc. nº 59 

059/2020 – P. Orçamentária-2021. 60 

8. O que Houver: O Presidente agradeceu a participação de cada conselheiro, colegas economistas pelas 61 

contribuições dadas no ano de 2020, agradeceu também ao seu vice, João Carlos pela parceria e construção de 62 

vários projetos ao longo do ano. Agradeceu a confiança por estar à frente do conselho e fez uma breve reflexão 63 

sobre o ano vivido e os desafios na sua gestão, e como pode contribuir para o crescimento e valorização do 64 

Conselho. 65 

Encerramento dos Trabalhos – Não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a participação de todos e 66 

deu por encerrada a reunião às 21:00h. Eu, Marlene Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai 67 

assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, 15 de dezembro de 2020.  68 

 69 

      70 

Marlene Costa Luz Barbosa         71 

Secretária 72 

 73 

 74 
Frednan Bezerra dos Santos 75 

Presidente  76 


