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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA (430ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 06.08.2018.  2 

Aos seis dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito, na sede do Conselho Regional de Economia da 15ª 3 

Região - MA, situado na Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala cento e quatro, 4 

Calhau, realizou-se a quadringentésima trigésima Sessão Ordinária deste CORECON-MA. 5 

Participantes: Frednan Bezerra dos Santos – presidente, Heric Santos Hossoé – vice-presidente e os 6 

conselheiros Carlos Eduardo N. Campos, Clodomir Cunha Ladeira, Luiz Augusto Lopes Espíndola, Luiz 7 

Fernandes Lopes, Heloizo Jerônimo Leite, José Lúcio Alves Silveira, José Tavares Bezerra Júnior, Raquel 8 

Suzana Lobato e o Conselheiro Federal Felipe de Holanda. 9 

Justificativas: João Carlos Souza Marques, Eden do Carmo Soares Junior e Leonardo Leocádio Coelho de 10 

Souza.  11 

O presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos e colocou em apreciação a ata da plenária 429 que foi 12 

homologada sem objeções. Em seguida passou para os Informes da Presidência: 13 

Comunicação: informou dos avanços na divulgação do conselho e a estratégia para continuar avançando na 14 

conquista de mais seguidores nas redes e na divulgação dos eventos realizados pelo Corecon-MA.  15 

Semana do economista 2018: O evento já está com sua programação fechada, material gráfico pronto e está em 16 

divulgação nas redes. Informou que a inscrição para o minicurso já se encontra no limiar da capacidade do 17 

auditório e logo que alcançar a capacidade máxima será encerrada. Sobre o financiamento do evento informou 18 

que mesmo com poucos recursos recebidos, estes serão suficientes para pagar todos os custos do evento. A 19 

expectativa é que o evento seja um grande sucesso e o aprendizado da Semana do Economista do ano de 2017 20 

potencializará uma melhor divulgação e ótimo alcance em 2018. 21 

XXX ENE: Em continuidade à pauta o presidente informou que já foram recebidos ofícios de resposta sobre 22 

apoio institucional e financeiro dos conselhos regionais do Rio de Janeiro e Bahia e que as empresas parceiras 23 

também já estão se manifestando, a exemplo da Vale e Suzano. Informou que o material gráfico para o XXX 24 

ENE já foi encomendado e que logo após a Semana do Economista deve iniciar a divulgação e mobilização. 25 

Antes de finalizar seus informes o presidente ainda destacou a construção de um calendário de atividades com o 26 

Corecon Acadêmico e informou que os estudantes em parceria com a Universidade Federal do Maranhão, 27 

através do Departamento de Economia, chefiado pelo vice-presidente Heric Hossoé  vão realizar a Campanha de 28 

Educação Financeira e já estão planejando a homenagem para o aniversário de 50 anos da primeira turma de 29 

Ciências Econômicas formada pela UFMA. 30 

Em seguida o presidente abriu a palavra para o Sr. Dorgival Ferreira, Representante de Relações Institucionais 31 

da VALE S.A., que visitou o conselho com a proposta de provocar os colegas conselheiros à reflexão sobre a 32 

importância da VALE na economia maranhense destacando o processo que se inicia de renovação da concessão 33 

de uso da Ferrovia Carajás pelo Governo Federal. Aberta a palavra para a plenária, vários conselheiros 34 

pontuaram a importância da visita do colega Dorgival e debateram de forma preliminar o tema em tela. Na 35 

ocasião, com o objetivo de captar recursos para o I Encontro Maranhense de Economia (EME) que será 36 

realizado no ano de 2019 em parceria da UFMA com o Corecon-MA, foi entregue ao Dorgival um Ofício e o 37 

Projeto do I EME. 38 

Homologação do Proc. Nº 055/2018 - Balancete 2º trimestre-2018: Antes de passar a palavra para o 39 

presidente da comissão de tomada de contas o presidente realizou breve análise sobre as receitas e despesas 40 

comparadas no período de janeiro a junho de 2015 a 2018. Do lado da receita destacou a persistente queda na 41 

receita de contribuições, compensadas nos anos de 2016 a 2018 pela receita da Dívida Ativa o que merece 42 

grande atenção por essa rubrica representar um estoque decrescente e com relevante parcela irrecuperável, além 43 

de pressionar a redução do número de registros ativos por conta da elevação dos cancelamentos. Do lado da 44 

despesa destacou a rigidez da sua estrutura e chamou atenção para o fato que o esforço de redução de custos tem 45 

resultado muito limitado e não são capazes de neutralizar o aumento no gasto com pessoal, que a partir de 2016 46 

entrou em trajetória crescente, por conta da reestruturação administrativa. 47 
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O conselheiro Espíndola, presidente da comissão, destacou o esforço administrativo para manter o equilíbrio 48 

financeiro e pontuou que o balancete do segundo trimestre é fidedigno à exposição anterior do presidente e 49 

deixa muito clara a responsabilidade fiscal e o compromisso da administração com a longevidade do conselho. 50 

Em seguida leu o parecer da Comissão de Tomada de Contas favorável à aprovação das contas do segundo 51 

trimestre do conselho. Em votação o parecer foi aprovado por unanimidade. 52 

Adesão à estratégia ODS: O presidente Frednan apresentou a estratégia dos Objetivos do Desenvolvimento 53 

Sustentável (ODS) construída pela ONU, e explanou sobre a importância da adesão do Corecon-MA à estratégia 54 

ODS, lembrou que na plenária passada foi aprovado o envio da proposta para apreciação da Plenária do SINCE. 55 

Destacou vasto material sobre o tema e a relevância da agenda do planejamento do desenvolvimento de longo 56 

prazo fazer parte, de forma permanente da agenda do Conselho. 57 

Com a palavra o Conselheiro Federal Felipe de Holanda destacou os avanços atuais na construção de um 58 

sistema de planejamento integrado no Maranhão, que hoje se encontra na vanguarda, com grande destaque junto 59 

ao IBGE e PNUD. O Governo do Estado do Maranhão aderiu formalmente à agenda ODS 2030, através do 60 

Decreto Nº33.115 de 2017, no qual se institui a Comissão Estadual para os Objetivos de Desenvolvimento 61 

Sustentável (CEODS), com o objetivo de monitorar e avaliar o processo de implementação da Agenda 2030 62 

para o Desenvolvimento Sustentável, como um plano de ações de políticas públicas de médio e longo prazo, 63 

garantindo a uniformidade e integração das ações do Estado com as políticas desenvolvidas pelo governo com 64 

os indicadores e metas dos ODS. Destacou ainda a necessidade do Corecon-MA ser protagonista no XXX ENE 65 

propondo o debate sobre um projeto de desenvolvimento de longo prazo para a região Nordeste e propondo uma 66 

Carta que expresse a necessidade de um novo projeto de desenvolvimento regional. 67 

O vice-presidente Heric Hossoé apoiou a proposta de adesão e destacou o caráter positivo da agenda ODS, mas 68 

indicou a necessidade do Corecon-MA, para além da adesão, construa um documento que expresse a 69 

contribuição do conselho para a formulação de um projeto para o Maranhão.  70 

O presidente lembrou que na plenária passada foi aprovada a proposta  de construir uma carta do Corecon-MA 71 

convergente com a proposta em tela e destacou que o real motivo da adesão é exatamente contribuir com um 72 

projeto de desenvolvimento de longo prazo para o Maranhão. Em votação a proposta de adesão foi aprovada por 73 

unanimidade pelos conselheiros presentes. 74 

Encerramento dos Trabalhos – A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar o presidente 75 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 21h30 min. Eu, Marlene Costa Luz Barbosa 76 

secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, seis de agosto de 2018.  77 

        78 

        Marlene Costa Luz Barbosa  79 

       Secretária        80 


