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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA (416ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

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

11.07.2017. 3 

 4 

Aos onze dias do mês de julho do ano dois mil e dezessete, na sede do Conselho Regional de Economia 5 

da 15ª Região-MA, sito a Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala cento e 6 

quatro, Calhau, realizou-se a quadringentésima décima sexta Sessão Ordinária deste CORECON-MA. 7 

PARTICIPANTES: – Frednan Bezerra dos Santos - presidente, Heric Santos Hossoé – vice-presidente 8 

e os conselheiros, Heloizo Jerônimo Leite, Clodomir Cunha Ladeira, Eden do Carmo Junior e Carlos 9 

Eduardo Nascimento Campos.  10 

 11 

ABERTURA DOS TRABALHOS: O presidente iniciou a sessão dando boas-vindas a todos. Em 12 

seguida informou a justificativa de ausência dos conselheiros efetivos: Leonardo Leocádio Coelho de 13 

Souza e Danilo José Menezes Pereira. A seguir colocou em apreciação a ata da reunião anterior, já 14 

enviada anteriormente por e-mail a qual foi aprovada por todos sem ressalvas. 15 

 16 

INFORMES DA PRESIDÊNCIA: O presidente informou sobre o ofício encaminhado a UEMA e a 17 

resposta do Reitor foi de que já fez o encaminhamento ao setor responsável para que nos próximos 18 

concursos os economistas sejam incluídos. Informou também que encaminhou ofício para a CAEMA 19 

solicitando a convocação dos aprovados no concurso realizado em 2014, informando que foi mais no 20 

sentido de sensibilizar uma vez que não há a obrigatoriedade da contratação. 21 

 22 

Sobre a Campanha de divulgação da profissão de economista, o presidente informou que o mesmo já fez 23 

contato com um dirigente do Liceu Maranhense para tentar viabilizar essa campanha naquela escola de 24 

segundo grau e depois iniciar nas demais escolas do Estado e Município. O conselheiro Eden sugeriu 25 

que se tente viabilizar entrevistas na mídia local para divulgação, além das redes sociais. Eden sugeriu 26 

também divulgar na radio universidade, o que todos concordaram.  27 

 28 

O presidente informou sobre a importância de criar uma proposta de Resolução para definir algumas 29 

normas para a indicação do representante do Corecon como vogal na JUCEMA. Definido para a 30 

próxima Plenária.  31 

 32 

O conselheiro Eden do Carmo questionou a efetividade das comissões, o que foi informado que não 33 

estão funcionando a contento o que o presidente informou que será feita uma avaliação das comissões de 34 

trabalho na próxima plenária. 35 

 36 

A seguir o presidente falou sobre a questão da federalização que esse é um tema que vem sendo bastante 37 

discutido junto ao COFECON. Informou que o presidente do CORECON-PE vem  tentando liderar um 38 

movimento entre os Corecons, inclusive, tentar tentar com o Corecon-SP a regularização das pendencias 39 

com o COFECON, inclusive já foi elaborada uma carta ao Corecon-SP neste sentido. O Corecon-PE 40 

propôs uma discussão sobre a representatividade de todos os estados dentro do Cofecon, apesar de não 41 

ser tão simples. O assunto exige muita cautela, pois há conselhos muitos pequenos na proporção de 50 42 

ECVs.  Explicou como funciona o sistema de rodízio. A proposta de PE foi no sentido de democratizar 43 

um pouco mais o sistema, de modo que todos os Corecons tenham um Conselheiro Federal. O assunto 44 

foi amplamente discutido por todos os presentes. Ficando definido o apoio a iniciativa do Corecon-PE  45 

porém,  ainda existe espaço para aperfeiçoamento das propostas. 46 

 47 

Passando para o próximo item da pauta - Semana do Economista, o presidente informou que o projeto já 48 

foi encaminhado aos parceiros com solicitação de patrocínio porem, até o momento, só a 49 

FECOMERCIO sinalizou apoio com a disponibilização do auditório com toda infraestrutura. O 50 
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Conselheiro Heloizo fez um breve pronunciamento no sentido de convocar os conselheiros para darem 51 

uma atenção maior na organização da Semana do Economista. Informou sobre a sua conversa com a ex-52 

presidente Dilma que se disponibilizou a ajudar no que for possível. O Conselheiro Heloizo sugeriu que 53 

seria interessante convidar economistas que já contribuíram muito com o Corecon para voltarem a fazer 54 

parte do Conselho. Ainda sobre a Semana do Economista o presidente falou que por conta do período de 55 

férias da UFMA, inviabiliza, em parte, a participação dos estudantes. Informou que a ideia é levar dois 56 

economistas como palestrantes na semana do economista em imperatriz (prof. Polary e Felipe de 57 

Holanda) sendo que a ideia é que cada um vá por conta da FIEMA e IMESC, respectivamente. Quanto a 58 

programação em são Luís, muitas propostas foram apresentadas e discutidas.  59 

A seguir o presidente informou que, de acordo com o calendário eleitoral aprovado pela Resolução 60 

COFECON nº 1.954/2016, os CORECONs tem até o dia 31 de julho para criar uma comissão que dará 61 

início ao processo eleitoral. Após alguns esclarecimentos, foram  eleitos os seguintes economistas para 62 

comporem a Comissão Eleitoral: Heloizo Jerônimo Leite, Clodomir Cunha Ladeira e Eden do Carmo 63 

Soares Júnior, como titulares e Jessé Sales Rêgo como suplente.  64 

 65 

HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSOS: Passando para o item, homologação de processos, foram 66 

apresentados e homologados pelo plenário os seguintes processos: .Registro Definitivo PF - Proc. Nº 67 

055/2017 – Luiz José de Oliveira Campos Nascimento; Proc. Nº 060/2017 – Daniel Roosevelt Oliveira 68 

Sá. Registro-Ativo com Desconto- PF – Proc. Nº 057/2017 – Cleonice Serra Froes.  69 

 70 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS – A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar 71 

o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 20:50 horas. Eu, Marlene 72 

Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São 73 

Luís, onze de julho de 2017. 74 

 75    75 

            Marlene Costa Luz Barbosa  76 

                              Secretária    77 

    78 


