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EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, 2 

REALIZADA EM 16.01.2020 3 

 4 

Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte, na sede do Conselho Regional de Economia 5 

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

quatro, Calhau, realizou-se a 156ª Sessão Plenária Extraordinária deste CORECON-MA. 7 

PARTICIPANTES: Conselheiros Efetivos: Frednan Bezerra dos Santos, João Carlos Souza Marques, 8 

Heloizo Jerônimo Leite, André Luiz Lustosa de Oliveira, Luiz Augusto Lopes Espíndola, Carlos Eduardo 9 

Nascimento Campos, Luiz Fernandes Lopes, André Fernandes Rocha Serra. Conselheiros Suplentes: 10 

Francisco Pereira Mascarenhas Júnior, Rodrigo Leite Cruz e a gerente executiva Marlene Costa Luz 11 

Barbosa. 12 

Abertura dos Trabalhos - O presidente Frednan Santos iniciou a sessão às dezoito horas e trinta 13 

minutos, agradecendo a presença de todos e dando boas-vindas aos novos conselheiros. A seguir, 14 

apresentou ao plenário o material produzido pela chapa que venceu o processo eleitoral do ano de 2019 15 

e sublinhou os grandes desafios que a nova gestão vai enfrentar com a severa crise financeira que se 16 

abate sobre o sistema Cofecon-Corecons e em seguida iniciou a apresentação do calendário de eventos 17 

e informou sobre a necessidade de criação de três comissões, a saber: Comissão de Comunicação e 18 

Eventos, Comissão Científica e Acadêmica e Comissão de Fiscalização do Exercício da Profissão. 19 

Aberta a discussão o presidente fundamentou a criação das comissões a partir das ações planejadas. Após 20 

as discussões iniciais as seguintes comissões foram criadas com as respectivas composições: Comissão 21 

de Comunicação e Eventos, composta pelos conselheiros: Frednan Bezerra dos Santos (coordenador); 22 

assessor de comunicação; Marlene Costa Luz (gerente executiva); Luiz Augusto L. Espíndola; André 23 

Fernandes R. Serra; Carlos Eduardo Campos; João Carlos S. Marques; Francisco Pereira Mascarenhas 24 

Júnior e Membros do CORECON Acadêmico. Comissão Científica e Acadêmica, composta pelos 25 

conselheiros: João Carlos S. Marques (coordenador); Carlos Eduardo Campos; José Tavares Júnior; José 26 

Lúcio A. Silveira; André Fernandes R. Serra; André Luiz Lustosa de Oliveira; Erivam de Jesus Rabelo 27 

P. Júnior; Felipe Macedo de Holanda; Rodrigo Leite Cruz; Heric Santos Hossoé; Francisco P. 28 

Mascarenhas Júnior e Membros do CORECON Acadêmico. Comissão de Fiscalização do Exercício da 29 

Profissão, composta pelos conselheiros: Frednan Bezerra dos Santos (coordenador); Rodrigo Leite Cruz; 30 

Luiz Fernandes Lopes e Gil Max Couto Portela (assessor jurídico). Em seguida iniciou-se a discussão 31 

sobre as ações com as intervenções dos conselheiros André Fernandes e Carlos Eduardo sobre a 32 

necessidade de avençarmos na construção de estratégias de mobilização das secretarias municipais e 33 

estadual de educação para a criação da disciplina de educação financeira e sobre a necessidade de 34 

regulamentação. Após debatido o tema o presidente ficou de indicar a questão da educação financeira 35 

para a Plenária Ampliada do COFECON e reafirmou a necessidade de realização da campanha de 36 

educação financeira. Retomando a apresentação do calendário de eventos que foi aprovado pela plenária 37 

como segue: Conversa de Economistas, Campanha “Eu quero ser Economista”, “Campanha de 38 

Educação para a Cidadania”, Semana do Economista 2020, XXXV Congresso da ANGE e 39 

Confraternização – Prêmio Maranhão de Economia. Após a aprovação do calendário de eventos o 40 

presidente informou a impossibilidade do conselheiro José Lúcio em participar das Plenárias Ordinárias 41 

nas terças-feiras, assim foi sugerido a alteração do calendário de Plenárias para a segunda segunda-42 

feira de cada mês, sendo aprovado por unanimidade pela Plenária. 43 

Retomando as discussões o presidente colocou em discussão o tema da fiscalização do exercício da 44 

profissão enfatizando a necessidade de avanço na construção de metodologias. Os conselheiros Heloizo 45 

Jerônimo Leite, André Luiz Lustosa de Oliveira, Luiz Augusto Lopes Espíndola, Carlos Eduardo 46 
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Nascimento Campos, Luiz Fernandes Lopes, André Fernandes Rocha Serra se manifestaram e 47 

sublinhou-se o papel fundamental da Comissão de Fiscalização do Exercício da Profissão para garantir 48 

a defesa da sociedade e avaliar de forma sistemática os pedidos de cancelamento de registro. 49 

O conselheiro João Carlos, vice-presidente, destacou a construção do Observatório que se iniciou desde 50 

o ano de 2014, mas não deslanchou, mas informou que a Secretaria de Planejamento do Estado - 51 

SEPLAN/MA tem interesse em participar dessa construção. O presidente informou que já dialogou 52 

novamente com a Universidade Federal do Maranhão -  UFMA, Secretaria de Fazenda - SEFAZ/MA e 53 

com o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográfico - IMESC. O presidente trouxe 54 

para o debate a necessidade de ampliação da rede de convênios e informou que a equipe administrativa 55 

vai realizar o levantamento dos convênios de modo a agendar a renovação quando necessário e informou 56 

a necessidade da criação de um promotor de convênios, explanou sobre a necessidade de o conselho 57 

ter um conselheiro como referência na condução dos convênios e na busca por novos parceiros. Aceita 58 

a proposta o conselheiro André Fernandes Rocha Serra foi escolhido para essa função com o auxílio 59 

da estagiária, Mariana. O conselheiro federal, Heric Hossoe, que defendeu a necessidade de dialogar 60 

com a OAB-MA no sentido de buscar convênios conjuntos, argumento que foi ampliado pelo 61 

conselheiro João Carlos que sugeriu que esse tema seja levado pelo presidente para o Conselhão, 62 

sugestão acatada pelo presidente. Em continuidade o presidente colocou em discussão a Semana do 63 

Economista 2020 e sugeriu o tema: Centenário de nascimento de Celso Furtado, tema que foi aprovado 64 

pela Plenária. O conselheiro federal do Maranhão trouxe para o debate a necessidade de realização de 65 

eventos em busca da captação de recursos através da promoção de eventos com ingressos pagos, que se 66 

busque no sistema Cofecon apoio para viabilizar o evento e exemplificou a experiência de realização de 67 

grandes eventos pela Associação Comercial do Maranhão – ACM. O presidente falou sobre a 68 

possibilidade de testar novos modelos de eventos no projeto Conversa de Economista e sugeriu a 69 

formatação de um projeto para oferecer o evento para parceiros, sendo que a primeira conversa poderia 70 

ser com o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão - ALEMA, o Economista Othelino Neto, 71 

sendo esse evento com a emissão de voucher para o controle de inscrições. Proposta aprovada pela 72 

Plenária. O conselheiro André Lustosa indagou sobre a realização das conversas com os candidatos, 73 

sendo que após o debate foi aprovada a realização nos moldes do evento realizado no ano de 2014, mas 74 

com o indicativo de realizar na ALEMA, de modo a mitigar custos. Como último ponto de pauta foi 75 

informado pelo presidente e o conselheiro federal o processo de construção do XXXV Congresso da 76 

Ange que será realizado nos dias 07 a 09 de outubro no auditório do Centro Pedagógico Paulo Freire na 77 

UFMA. 78 

O Que Houver – O conselheiro Luiz Espíndola informou que o Econ. Brandão entrou em contato com a 79 

proposta para o Corecon-MA organizar um evento de lançamento do seu mais recente livro e que entraria 80 

em contato com o presidente para conversar sobre a possibilidade de organização do evento. 81 

Encerramento dos Trabalhos – Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a todos os presentes 82 

e encerrou os trabalhos às vinte e uma hora, Eu Marlene Costa Luz Barbosa, secretariei e lavrei a presente 83 

ata que vai assinada por mim e pelo presidente. São Luís, dezesseis de janeiro do ano dois mil e vinte. 84 

    85 
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