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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA (448ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 10.02.2020  2 

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte, 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 quadragésima oitava Sessão Plenária Ordinária deste CORECON-MA.  5 

Participantes: – Frednan Bezerra dos Santos – presidente, Luiz Augusto Lopes Espíndola, Carlos Eduardo 6 

Nascimento Campos, André Fernandes Rocha Serra, Luiz Fernandes Lopes, Heloízo Jerônimo Leite, José Lúcio 7 

Alves Silveira e André Luís Lustosa Oliveira. 8 

Justificativas: Marcello Apolônio Duailibe Barros, João Carlos Souza Marques, José Tavares Bezerra Júnior, 9 

Rodrigo Leite Cruz e Francisco Pereira Mascarenhas Júnior. 10 

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

seguir, colocou em apreciação a Ata da Reunião Plenária Extraordinária nº 156, realizada no dia 16 de janeiro, 12 

enviada anteriormente via e-mail, que foi homologada sem restrições. 13 

Informes da Presidência:   14 

1. O Presidente Frednan Santos, informou que a primeira providência de sua gestão foi providenciar uma licitação 15 

na modalidade Carta Convite para a contratação das assessorias de Comunicação e Contábil, após consulta feita 16 

pela Assessoria Jurídica ao COFECON. O processo já foi finalizado dentro dos trâmites legais e os vencedores 17 

do processo já assinaram os respectivos contratos. Aproveitou para apresentar a jornalista Dâmaris que já iniciou 18 

o trabalho e a contadora Benigna que dará continuidade à prestação dos serviços contábeis ao Corecon-MA.  19 

2. Sobre a questão das infiltrações que estão ocorrendo nas instalações do Conselho, inclusive com o gabinete da 20 

presidência interditado por causa do problema, um engenheiro foi chamado para fazer um levantamento preliminar 21 

para emitir um diagnóstico do problema e o mesmo constatou que o problema envolve toda estrutura do teto do 22 

prédio que apresenta rachaduras e,  por conta das fortes chuvas,  as infiltrações ocorrem em todas as salas e como 23 

o Corecon fica no térreo, não adianta fazer nenhum serviço que não vai resolver o problema que vem de cima. O 24 

assunto foi bastante discutido e o conselheiro Heloizo sugeriu uma reunião com o síndico do prédio para levar o 25 

problema ao Secretário de Saúde do Estado para que as providencias necessárias sejam tomadas uma vez que 26 

envolve risco para todos os condôminos. O conselheiro André ficou de marcar uma reunião com a economista 27 

Aline, da secretaria de saúde para que a mesma faça gestões junto ao secretário de saúde.  28 

3. Falou que as comissões de trabalho foram formadas na reunião passada e consultou o conselheiro José Lúcio 29 

se ele aceita fazer parte da comissão Cientifica e Acadêmica. A indicação foi aceita.   30 

4. Agendas institucionais – Informou que já foram protocolizados alguns ofícios para tratar de algumas demandas 31 

relacionadas à atuação do economista e também para apresentar o calendário de eventos do Corecon-MA 32 

para o ano de 2020, a saber: UEMA, UFMA; IFMA, UNDB e UNICEUMA. 33 

UEMA –  marcar como pauta a fiscalização para ver a atuação do economista na instituição e também a criação 34 

do curso de Economia. Aguardando a confirmação da reunião por parte do gabinete do Reitor;  35 

UFMA – Além da apresentação de demandas relacionadas à atuação do economista naquela Universidade,  a 36 

agenda é para tratar do  XXXV Congresso da Associação Nacional de Cursos de Graduação em Ciências 37 

Econômicas – ANGE, que será sediado pela UFMA, no período de  07 a 09 de outubro, com o apoio do Corecon-38 

MA. Aguardando confirmação;  39 

IFMA - Reiterar demanda apresentada pelo Corecon-MA em 04 de dezembro do ano de 2018 através do Ofício 40 

nº 072/2018-PRESI e solicitar maiores esclarecimentos quanto à demanda por disciplinas do campo das Ciências 41 

Econômicas e reivindicar maior atenção à classe dos economistas, pela importância que carregam na formação 42 

dos educandos pertencentes a diversos cursos técnicos e cursos superiores, a fim de que o IFMA possibilite uma 43 

atuação mais inclusiva dos economistas no espaço dos Institutos Federais. 44 

Impugnação de Editais - informou que recebeu uma demanda do conselheiro Fernando Babilonia solicitando a 45 

interferência do Corecon-MA no sentido de impugnar dois editais de concursos públicos em andamento nas 46 

prefeituras de Feira Nova do Maranhão e Estreito, sugerindo que algumas alterações deverão ser feitas nos 47 

respectivos editais, incluindo o economista a fim de que esteja em conformidade com a legislação que trata da 48 

profissão do economista bem como a necessidade da criação do cargo de Economista que exige o correspondente 49 

registro profissional. Informou que vai entrar em contato, via telefone, com os prefeitos para tratar do assunto. Os 50 

ofícios foram enviados com AR e está aguardando um retorno. 51 
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Informou ainda que enviou email para Federação dos Municípios – FAMEM solicitando uma reunião  para 52 

também tratar do tema atuação do economista, falou que sempre que for marcada uma agenda vai convidar não 53 

só o vice-presidente mais alguns conselheiros para irem juntos pois entende que dará maior representatividade 54 

para o Conselho no diálogo institucional. O assunto gerou um amplo debate a várias sugestões foram apresentadas. 55 

Heric sugeriu ao presidente oferecer uma palestra para os prefeitos municipais, por intermédio da FAMEM sobre 56 

o campo profissional do economista e a importância desse profissional para as prefeituras.  57 

Agenda - informou que no dia 5 de fevereiro foi convidado para a posse da diretoria ACM e no dia 6 assinou o 58 

termo de convenio CORECON/IMESC/SEPE para publicação da revista Mundo Econômico e naquela ocasião 59 

foi convidado também para participar do lançamento e assinatura do convenio com o ZEE na UEMA. 60 

Informes do /COFECON – o presidente informou sobre a sua participação, no dia 30 de janeiro, no Fórum dos 61 

Presidentes, na solenidade de lançamento do “Ano Celso Furtado”, e também da 695ª Reunião Plenária Ampliada 62 

do Sistema COFECON/CORECONs realizada no dia 31 de janeiro. 63 

Informou que reuniu-se com o presidente do Cofecon, juntamente com o conselheiro federal Heric Hossoé com 64 

uma pauta bem interessante onde teve a oportunidade de falar da realidade do Corecon-MA e também cobrou  do 65 

Cofecon uma postura mais atuante junto aos Regionais. Falou das dificuldades e solicitou que o Cofecon seja o 66 

organizador do sistema dando mais apoio  operacional aos Corecons e não apenas ser um órgão fiscalizador. O 67 

presidente do Cofecon propôs uma comissão de desenvolvimento estratégico para avaliar a situação dos 68 

Conselhos para, a partir de um diagnóstico, traçar estratégias de apoio para os regionais de acordo com a realidade 69 

de cada um. Em sua opinião, a conversa foi bastante produtiva. Na mesma ocasião, falou também do congresso 70 

da ANGE  que que será realizado em outubro no Universidade Federal do Maranhão e solicitado o apoio do 71 

Cofecon para o evento. Outro assunto tratado foi sobre a Educação Financeira.  72 

Sobre a reunião com todos os presidentes, na sua opinião não foi muito improdutiva por motivo de algumas 73 

mudanças de presidentes os assuntos tratados são praticamente os mesmos como  RECRED, registro de outras 74 

profissões como relações internacionais, são demandas que estão sempre presentes em todas as reuniões e não 75 

avança muito.  76 

Novamente foi falado sobre as boas práticas de alguns Corecons e cobrado do cofecon mensurar as ações que 77 

cada corecon está  fazendo e que está dando certo e orientar os demais sobre o que está sendo feito para que os 78 

demais coloquem em prática.  79 

Na reunião Ampliada, também foi cobrado do Cofecon orientações sobre a questão da Educação Financeira e 80 

sobre esse assunto, o presidente do Cofecon vai encaminhar a demanda para a Comissão de Educação. 81 

Outro assunto importante foi sobre o processo de implantação do novo sistema cadastral cuja migração será 82 

iniciada ainda no primeiro trimestre e também da plataforma do Cofecon com a disponibilidade de cursos, 83 

inicialmente para capacitar os servidores e conselheiros do sistema, porém depois os Corecons também poderão 84 

incluir nessa plataforma, cursos de capacitação para todos os profissionais registrados e adimplentes de todo 85 

Brasil. 86 

O Conselheiro Heric complementou algumas informações já ditas pelo presidente Frednan e a seguir informou 87 

que, a partir de agora, vai digitalizar todo material que receber nas plenárias do Cofecon e disponibilizar para 88 

todos os conselheiros regionais para que todos tenham conhecimento das ações que estão em andamento no 89 

sistema. Apresentou o calendário de eventos do Cofecon.  90 

Informes da Comissões: Não houve. 91 

A seguir, o presidente passou a palavra para o conselheiro André Lustosa – presidente da CTC que fez um breve  92 

relato sobre a prestação de contas-2019,  já analisada por todos os membros. Informou que está tudo dentro da 93 

regularidade e sugeriu a sua aprovação. Após os devidos esclarecimentos, os conselheiros homologaram sem 94 

restrições.  95 

Homologação de Processos: Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e homologados 96 

pelo plenário os seguintes processos: Registro Definitivo: Proc. Nº 079/2019 - João Carlos Ferreira Lopes; Proc. 97 

Nº 017/2020 - Maria Cristina Rodriguez Rodriguez;  Proc. Nº 019/2020 - Rodrigo Ferreira Botão.   Registro 98 

Ativo c/Desconto: Proc. Nº 013/2020 - Maria Lucia Ribeiro Santana; Proc. Nº 020/2020 - Maria Elene Alves de 99 

Oliveira. Baixa por Falecimento: Proc. Nº 018/2020 - Antonio José Porto Ferreira. Arquivamento : Proc. 100 

Nº 007/2020 - Claudio Marcos de Sousa Moraes. 101 
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Cancelamento de Registro: Proc. Nº 082/2019- Sônia Regina Machado Tobias; Proc. Nº 081/2019 - Maria do 102 

Rosário G.Durães; Proc. Nº 001/2020 - Sebastião de Almeida Coimbra; Proc. 002/2020 - Paulo Roberto Correia 103 

Sousa; Proc. Nº 003/2020 - Anderson Bentes de Sousa; Proc. Nº 004/2020 - George Luis Feitosa Monteiro; Proc. 104 

Nº 005/2020 - Francisco Solon Lula de Oliveira;  Proc. Nº 006/2020 - Raimundo Frederico Menezes Barros; Proc. 105 

Nº 011/2020 - Soraia de Almeida Sousa; Proc. Nº 010/2020 - Nelson Piquet Cordeiro Arruda; Proc. Nº 012/2020 106 

- Amandio Wolff Serra; Proc. Nº 014/2020 - José Fernando dos Remédios S. Junior; Proc. Nº 015/2020 -  Waldeli 107 

Santos.  108 

Proc. Nº 016/2020 – Prestação de Contas do exercício de 2019. 109 

Encerramento dos Trabalhos – A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar o presidente 110 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 21h40 min. Eu, Marlene Costa Luz Barbosa 111 

secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, dez de fevereiro de 2020.  112 

 113 

 114 

      115 

Marlene Costa Luz Barbosa         116 

Secretária 117 

 118 

 119 
Frednan Bezerra dos Santos 120 

Presidente 121 


