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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA(451ª) SESSÃO ORDINÁRIA 1 

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

11.05.2020. 3 

  4 

Aos onze dias do mês de maio do ano dois mil e vinte, realizou-se a quadringentésima quinquagésima 5 

primeira Sessão Plenária Ordinária deste CORECON-MA, por vídeo conferência, conforme 6 

regulamentado pelo Cofecon através da Resolução nº 2042, de 06.04.2020.  7 

 8 

Participantes: – Frednan Bezerra dos Santos – presidente, João Carlos Souza Marques, André 9 

Fernandes Rocha Serra, José Lúcio Alves Silveira, André Luís Lustosa Oliveira, Carlos Eduardo 10 

Nascimento Campos, Rodrigo Leite Cruz, Luiz Fernandes Lopes, Fernando Reis Babilônia, Francisco 11 

Pereira Mascarenhas Júnior, Felipe Macedo de Holanda, Heric Hossoé – conselheiro federal e as 12 

colaboradoras Marlene Costa Luz e Mariana Campos. 13 

 14 

Justificativas: Marcello Apolônio Duailibe Barros, Heloízo Jerônimo Leite, José Tavares Bezerra 15 

Júnior e Luiz Augusto Lopes Espíndola. 16 

 17 

Abertura dos Trabalhos:   Antes de entrar na pauta o presidente parabenizou o vice-presidente João 18 

Carlos pela conclusão do mestrado e manifestou seu pesar pelas perdas dos colegas economistas Manuel 19 

Dias, Augusto César Lemos e também o pai do conselheiro Tavares. Manifestou a sua solidariedade com 20 

todas as famílias enlutadas e que estão enfrentando inestimáveis perdas e convivendo com o medo com 21 

os casos de Covid-19 na família e entre amigos. Falou que no seu trabalho, acompanha diariamente as 22 

estatísticas da pandemia e a Conjuntura, além de representar institucionalmente a SEDIHPOP nos 23 

Conselhos de Segurança Alimenta e Nutricional e no conselho de Economia Solidária. Falou que o 24 

momento é muito difícil e que tem vários colegas doentes e perdas nas mais diversas secretarias de 25 

Estado, em especial nas que estão na linha de frente. Agradeceu ao Conselheiro André Fernandes e a 26 

assessora de comunicação, que estão na linha de frente da estratégia de mobilização dos economistas e 27 

valorização conselho na atual conjuntura. 28 

1. Homologação da Ata - A seguir, o presidente agradeceu a participação de todos e colocou em 29 

apreciação a Ata da Reunião Plenária Ordinária nº 450, realizada no dia 14 de abril, enviada 30 

anteriormente via e-mail, que foi homologada sem restrições. 31 

2- Informes da Presidência:   32 

2.1. Funcionamento do Corecon – Definido que continua o trabalho em home office e na próxima 33 

plenária, dependendo do Decreto do Governo do Estado, será definido como será a abertura da sede do 34 

Corecon. 35 

2.2. Substituição do Servidor do sistema – o presidente informou que houve atraso no envio dos 36 

documentos para a contabilidade por motivo de problemas no servidor e da migração para o novo 37 

sistema. O Cofecon foi informado e solicitado, através de ofício, prorrogação do prazo para envio do 38 

balancete sendo já informada pelo Cofecon a prorrogação para todos os conselhos.  39 

2.3. Site - Informou que o site ficou fora do ar fora do ar por problemas técnicos, mas que as 40 

providências já estão sendo tomadas para a regularização. 41 

2.4. Informou que para que o Corecon, após a pandemia, não tenha o trabalho prejudicado e após 42 

acordado com os servidores, com orientação da assessoria contábil, foram feitas as férias da servidora 43 

Marlene Luz em abril e do assessor jurídico Gil Max no mês de maio. 44 
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2.5. Finanças – Fez uma breve análise sobre a situação financeira do Conselho que atravessa uma fase 45 

difícil por conta da baixa arrecadação nesse período por conta da pandemia, porém, com a adesão ao 46 

Programa de Recuperação de Créditos se espera que haja uma melhora significativa na arrecadação.  47 

Informou ainda que na próxima plenária espera apresentar os balancetes e ter as informações 48 

necessárias para a tomada de decisões no sentido de ajustar as despesas com as receitas. 49 

3. A seguir o conselheiro federal Heric Hossoé fez uma breve apresentação das ações que estão sendo 50 

realizadas pelo Cofecon nesse período. 51 

4. Atividades on line -  O conselheiro Felipe de Holanda parabenizou o presidente e o conselheiro André 52 

Fernandes pelas ações online desenvolvidas pelo Conselho. Lamentou o fato do site estar fora do ar e 53 

sugeriu a criação de um blog como uma forma paliativa e temporária. Parabenizou o Vice-presidente 54 

João pela aprovação da dissertação no Mestrado. Sugeriu também que as lives possuam uma 55 

diversificação, quanto a assuntos voltados para o público em geral e, portanto, uma linguagem mais 56 

simplificada e os assuntos voltados para a categoria dos Economistas, com uma linguagem mais técnica. 57 

Para finalizar sua fala, o Conselheiro destaca a importância do conselho em desempenhar um papel 58 

político e social e também esse ambiente de debate e informação para o público em geral, e propôs que 59 

fossem realizados debates abordando temas como as medidas adotadas pelo governo nesse momento de 60 

Pandemia, a partir da visão de um Economista. Fez uma crítica acerca do decreto estadual que incluem 61 

as empregadas domésticas como serviço essencial. 62 

O Conselheiro André Fernandes pede a palavra para complementar a fala do Conselheiro Felipe de 63 

Holanda, quanto ao decreto presidencial acerca da inclusão de algumas atividades nos serviços 64 

considerados essenciais, e que no seu ponto de vista, não são essenciais. 65 

O conselheiro Luiz Fernandes pediu a palavra e parabenizou o Vice-presidente João Carlos pela 66 

finalização do mestrado e sugeriu ao conselheiro André que os materiais das lives sejam salvos e 67 

disponibilizados em momentos posteriores em diferentes plataformas. 68 

O Presidente Frednan, falou acerca da busca por alternativas mais baratas e rápidas, para reabrir o canal 69 

de comunicação e transparência do conselho, e também exposição dos artigos feitos pelos colegas 70 

Conselheiros. 71 

O Conselheiro André, retoma a palavra e fala acerca da prioridade em voltar com os canais para a 72 

transparência da contabilidade do conselho, e citou algumas plataformas possíveis como formas rápidas 73 

e temporárias para tentar resolver a situação. 74 

O Conselheiro Carlos Eduardo pediu a palavra e parabenizou o vice-presidente João Carlos pela 75 

finalização do mestrado, também parabeniza o conselheiro André pelas ações desenvolvidas no âmbito 76 

da Comunicação. Sugeriu que as lives realizadas fossem divididas em certos dias com assuntos técnicos 77 

e específicos para os profissionais Economistas, e outros para assuntos com conteúdo mais simplificado 78 

para o público em geral. 79 

O Vice-Presidente João pediu a palavra e agradeceu a todos pelas felicitações. Também falou sobre as 80 

plataformas possíveis para a resolução do problema do site, que poderiam ser soluções mais baratas e 81 

que caberiam no orçamento do conselho, sem perder a qualidade. 82 

O Presidente Frednan fala sobre uma alternativa, que seria com os arquivos e pastas que o mesmo 83 

montou no Google drive, onde o link poderia ser compartilhado temporariamente para resolver a questão 84 

da transparência. O vice-presidente argumentou que não seria possível, pois o próprio google bloqueia 85 

links com muitos acessos. Ficou definido que esse assunto será tratado posteriormente no grupo da 86 

comunicação, para buscar possíveis soluções. 87 

O Presidente destacou a presença dos participantes da reunião e franqueou a palavra. O vice-presidente, 88 

falou acerca de uma plataforma que permite que as lives sejam gravadas e usadas posteriormente, 89 

inclusive podendo ser disponibilizadas no Youtube. 90 
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5. Passando para a pauta seguinte que seria a homologação dos processos, foi informado que não há 91 

processos para homologar na presente reunião plenária, porém há processos para serem concluídos após 92 

o término do Lockdown. 93 

6. Encerramento dos Trabalhos – Não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a participação 94 

de todos e deu por encerrada a reunião às 21:00h. Eu, Marlene Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a 95 

presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, 11 de maio de 2020.  96 

     97 

Marlene Costa Luz Barbosa         98 

Secretária 99 

 100 
Frednan Bezerra dos Santos 101 

Presidente 102 


