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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA (449ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 09.03.2020. 2 

  3 

Aos nove dias do mês de março do ano dois mil e vinte, na sede do Conselho Regional de Economia da 15ª Região 4 

- MA, situado na Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala cento e quatro, Calhau, 5 

realizou-se a quadringentésima quadragésima nona Sessão Plenária Ordinária deste CORECON-MA.  6 

 7 

Participantes: – Frednan Bezerra dos Santos – presidente, João Carlos Souza Marques, Luiz Augusto Lopes 8 

Espíndola, André Fernandes Rocha Serra, José Lúcio Alves Silveira, André Luís Lustosa Oliveira e Rodrigo Leite 9 

Cruz. 10 

Justificativas: Marcello Apolônio Duailibe Barros, Heloízo Jerônimo Leite, Carlos Eduardo Nascimento 11 

Campos, José Tavares Bezerra Júnior e Felipe Macedo de Holanda. 12 

 13 

Abertura dos Trabalhos:   O presidente iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos e 14 

a seguir, colocou em apreciação a Ata da Reunião Plenária Ordinária nº 448, realizada no dia 10 de fevereiro, 15 

enviada anteriormente via e-mail, que foi homologada sem restrições. 16 

 17 

Informes da Presidência:   18 

1.Instituição da Semana da Mulher Economista – Iniciou informando que convidou para esta Plenária as ex-19 

presidentes do Corecon, econ Dilma Pinheiro e Tereza Braúna e também as ex-conselheiras que já fizeram parte 20 

e deram importante contribuição ao Corecon-Ma. Agradeceu a presença da ex-presidente Dilma Pinheiro, 21 

destacando a sua brilhante trajetória e contribuição quando esteve à frente do Conselho. Justificou a ausência da 22 

econ. Tereza Braúna que não pode comparecer e parabenizou a assessora de comunicação Dâmaris Ceribelle, 23 

Marlene Luz e Dilma Pinheiro, únicas mulheres presentes. A Dilma agradeceu e fez um breve pronunciamento. 24 

A seguir, informou a programação que foi organizada em comemoração ao dia da mulher e que pretende instituir 25 

no calendário do Corecon-Ma, a Semana da Mulher Economista que será realizada a partir de então no mês de 26 

março.  27 

A palavra foi franqueada e fizeram uso os seguintes conselheiros: André Fernandes que defendeu incluir as 28 

estudantes do curso de ciência econômicas nas atividades do Corecon que é em número maior do que do sexo 29 

masculino; Dilma lembrou a trajetória do ex-presidente Arlindo Raposo que foi quem iniciou a primeira edição 30 

da semana da mulher  economista. O professor Lucio também defendeu a representatividade das mais mulheres 31 

nos debates e no processo eleitoral do Corecon-MA. O conselheiro Espíndola e o conselheiro André Lustosa 32 

também emitiram suas opiniões em concordância com os demais. 33 

 34 

Após o debate, o presidente falou que a sua ideia inicial era trazer ao plenário uma proposta de 35 

Resolução regulamentando a obrigatoriedade da candidatura de mulheres nas chapas, porém em uma conversa 36 

com a vice presidente do Cofecon, Denise Kassama sobre o assunto e a mesma, após consulta ao jurídico,  sugeriu 37 

que seja encaminhado um ofício ao Cofecon solicitando ações afirmativas que ampliem a participação das 38 

mulheres no plenário dos Corecons para ser debatido pelo plenário do Cofecon.. A sugestão foi aprovada por 39 

todos os conselheiros. 40 

 41 

A seguir, o presidente falou que este ano, a programação da Semana da Mulher Economista não foi feita com 42 

muita antecedência, mas, dentro do possível, vai dar pra realizar um evento significativo com a seguinte 43 

programação: 44 

 45 

10/03 - Debate sobre gênero e as economistas com a professora dra. Alessandra Juliana e também a apresentação 46 

da revista “Economista” do mês de março com todos os artigos escritos por mulheres como forma de homenageá-47 

las; 48 

 49 
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11/03 – Participação na solenidade de Colação de Grau dos formandos de Ciencias Econômicas da UFMA, a 50 

convite do chefe do departamento de economia e conselheiro federal, Heric Hossoé. Estendeu o convite aos 51 

demais conselheiros; 52 

 53 

12/03 - Apresentação das entidades do Centro de Ciências Econômicas da UFMA e também a apresentação do 54 

Corecon-MA aos calouros;  55 

 56 

13/03 -  Aula inaugural do curso com palestra de abertura do semestre letivo com a economista Flávia Vinhais, 57 

presidente do Corecon-RJ com o tema: mercado de trabalho e a formação do economista; 58 

 59 

14/03 – Encerramento da Semana da Mulher Economista com um café da manhã com as economistas maranhenses 60 

a ser realizado na sede do Corecon-Ma com a presença da economista Flávia Vinhais, presidente do Corecon-RJ 61 

e dos conselheiros do Corecon-Ma. 62 

.  63 

 Informou que está viabilizando uma agenda a ser realizada no Corecon com os formandos do economia onde, na 64 

ocasião, será realizado o  sorteio de meia bolsa para o MBA Gestão de Negócios, Controladoria  & Finanças 65 

Corporativas,  através da parceria com o IPOG,  como forma de motivação para os futuros economistas se 66 

registrarem no conselho. 67 

 68 

Dando prosseguimento,  informou que, para melhorar a comunicação com os profissionais, adquiriu um chip cujo 69 

número será usado exclusivamente para o whatsapp com lista de transmissão e também a criação de um e-mail 70 

do gmail para repassar informações úteis para os economistas por estes canais e, também está sendo realizada a 71 

atualização dos e-mails e telefone dos economistas.  72 

 73 

Informou também que até o mês de março será feita a migração do sistema contábil e cadastral para os novos 74 

programas adquiridos pelo Cofecon através de licitação.  75 

 76 

Agendas cumpridas: 77 

1. Reunião com a economista Aline Dualibe, secretária adjunta da saúde, onde, juntamente com o 78 

conselheiro André Fernandes, trataram da questão da reforma da Casa do Trabalhador, que se encontra 79 

em situação bastante precária. A Secretária falou que já tem um projeto elaborado pela secretaria que ela 80 

vai tentar viabilizar junto ao Secretário da Saúde. Ao final, ficou definido que será elaborado um 81 

documento assinado por todos os condôminos.  82 

2. Reunião com estudantes do centro acadêmico, atlética e empresa júnior de economia e fez um pré  acordo 83 

com os estudantes da  atlética para realizar uma competição esportiva que contemple a semana do 84 

economista e solicitou deles  um  planejamento para apresentar ao plenário. Com o Centro Acadêmico foi 85 

discutida a questões de participação dos estudantes em congresso e eventos voltados para os estudantes e 86 

o corecon vai tentar viabilizar um ônibus através de alguma secretaria do Estado em atendimento às 87 

demandas dos alunos. Com a EJECON,  o presidente  vai conversar com o professor Felipe de Holanda, 88 

que voltou a ser tutor daquela empresa, para tentar planejar algumas ações e buscar parcerias para 89 

alavancar a empresa que tem papel fundamental para a formação dos estudantes. 90 

3. Reunião com reitor da UEMA, juntamente com o conselheiro federal Heric Hossoé, onde foi reivindicado 91 

a criação do curso de Ciências Econômicas. A reunião foi bastante proveitosa e o reitor demonstrou 92 

bastante interesse e deliberou a criação de uma comissão   para elaborar um projeto de viabilidade do 93 

curso e essa comissão será coordenada pelo professor Nicodemos que é diretor do centro de ciências 94 

aplicadas daquela universidade, com a participação de alguns professores que são economistas e também 95 

com a participação de membros do Corecon. 96 

4. Reunião com o Secretário Estadual da fazenda com a participação dos conselheiros João Carlos e 97 

Marcello Duailibe onde a pauta principal foi a criação do observatório que já vem sendo discutido a 98 

bastante tempo e tem total apoio da SEFAZ e SEPLAN. O presidente falou que a ideia é que seja criado 99 

ainda nessa gestão e que será mais um instrumento para os economista, estudantes e academia onde serão 100 
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produzidos conteúdos qualificados. Outro assunto tratado foi a questão do campo de estágio para os 101 

estudantes de economia na SEFAZ. O secretario acolheu a demanda e solicitou o formato já utilizado pela 102 

SEPLAN. O conselheiro José Lúcio falou da necessidade de um levantamento das necessidades de 103 

concurso para economistas pois em órgãos como o IMESC e SEFAZ a maioria dos economistas são 104 

contratados como cargo comissionado. O assunto gerou uma série de questionamentos. O presidente falou 105 

que essa demanda tem que ser feita ao próprio governador. Surgiu a ideia de  marcar uma reunião com o 106 

sercretário Luiz Fernando para tratar sobre o destravamento do concurso para o IMESC o que daria muita   107 

credibilidade para o Corecon.  108 

5. Reunião do Conselhão -  foram tratadas duas demandas especificas e urgentes para o Conselho que foi a 109 

criação da comissão especial para discutir o plano diretor de São Luís e outra para discutir a reforma 110 

tributária. O Corecon será representado pelo presidente nas duas comissões, sendo necessária a indicação 111 

de outros membros e para isso fará uma consulta no grupo dos economistas.  112 

 113 

6. Dando prosseguimento aos informes, o presidente falou sobre a reunião com o presidente da EMAP, com 114 

a participação do conselheiro João Carlos e do chefe do DECON, Heric Hossoé. O objetivo da reunião 115 

foi provocar o porto em um processo de licitação que já estava em andamento para contratação de 116 

consultoria e  pesquisa socioeconômica na região do porto. A demanda do conselho é que as pesquisas 117 

sejam realizadas pela academia como forma de dar oportunidade para os professores do DECON. Várias 118 

demandas surgiram nessa reunião. O conselheiro João completou as informações e o assunto foi bastante 119 

debatido.  Na ocasião foi entregue ao presidente da EMAP o calendário de eventos do Corecon para 2020 120 

já com a sinalização de um pedido de patrocínio. 121 

 122 

A seguir o presidente informou sobre a demanda do Tribunal de Justiça, através de ofício, solicitando 123 

indicação de peritos para atuarem em processos naquele tribunal. A listagem dos peritos cadastrados já foi 124 

encaminhada via ofício com a indicação de oito profissionais cadastrados. Após alguns questionamentos e 125 

esclarecimentos necessários, ficou definido que seria importante marcar uma reunião no Tribunal de Justiça 126 

para alinhar algumas ações. O conselheiro Espíndola vai tentar viabilizar essa reunião. 127 

  128 

Dando continuidade, o presidente apresentou para homologação do plenário a tabela salarial reajustada em 129 

3,36 por cento conforme Resolução já aprovada anteriormente. 130 

 131 

O conselheiro Espindola pediu a palavra para falar sobre os conselheiros residentes em Imperatriz, 132 

questionando a ausência dos mesmos nas plenárias, dentre eles, o Delegado que também não tem participado. 133 

O presidente informou que também tem sentido o distanciamento, mas, vai tentar marcar uma ida à Imperatriz 134 

para o alinhamento de algumas ações para aquela cidade. 135 

 136 

Homologação de Processos: Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e 137 

homologados pelo plenário os seguintes processos: Registro Ativo c/ Desconto: Proc. Nº 026/2020 – Antonio-138 

Alberto Cortez; Proc. Nº 027/2020 – José de Ribamar Pereira Silva; Proc. Nº 028/2020 – Fernando José Pinto 139 

Barreto; Proc. Nº 029/2020 – Augusto Bento Serra; Proc. Nº 030/2020 – Vania Nelma Guimarães Matos. Baixa 140 

por Falecimento: Proc. Nº 025/2020 – José de Ribamar Luna de Sousa. 141 

Cancelamento de Registro: Proc. Nº 022/2020 – Oiama Cardoso Filho; Proc. Nº 023/2020 – Alberto Luiz 142 

Rodrigues; Proc. Nº 031/2020 – Hiroshi Matsumoto. Cancelamento indeferido: Proc. Nº 024/2020 – Marlana 143 

Portilho Rodrigues. Pedido de juntada de documento – Proc. de cancelamento Nº 021/2020 – Gladys Melo 144 

Aragão Nunes com as devidas justificativas do conselheiro relator, André Luiz Lustosa. 145 

 O presidente falou que a sugestão foi que todos os processos de cancelamento deveriam ser passados com 146 

antecedência para a comissão de fiscalização para uma avaliação mais criteriosa antes de serem encaminhados ao 147 

conselheiro relator, porém, tem tido uma certa dificuldade em reunir a comissão para essa avaliação, ficando os 148 

mesmos só a cargo do assessor jurídico. Falou que já teve avanço nesse sentido mas que a avaliação desses 149 

processo será mais criteriosa por parte do assessor jurídico e conselheiro relator. A secretária Marlene Luz falou 150 

que o ideal é que a comissão de fiscalização analise antes pois os conselheiros que fazem parte dessa comissão 151 
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são bastante capacitados para isso uma vez que receberam um treinamento realizado pelo Corecon-RJ nesse 152 

sentido.  153 

 154 

Encerramento dos Trabalhos – A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar o presidente 155 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 21h50min. Eu, Marlene Costa Luz Barbosa 156 

secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, nove de março de 2020.  157 

 158 

 159 

      160 

Marlene Costa Luz Barbosa         161 

Secretária 162 

 163 

 164 
Frednan Bezerra dos Santos 165 

Presidente 166 

 167 

 168 


