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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA (453ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 13.07.2020  2 

 3 

Aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e vinte, realizou-se a quadringentésima quinquagésima terceira 4 

Sessão Plenária Ordinária deste CORECON-MA, por vídeo conferência, conforme regulamentado pelo Cofecon 5 

através da Resolução nº 2042, de 06.04.2020.  6 

Participantes: – Frednan Bezerra dos Santos – presidente, João Carlos Souza Marques, José Tavares Bezerra 7 

Júnior, Luiz Fernandes Lopes, André Fernandes Rocha Serra, José Lúcio Alves Silveira, Carlos Eduardo 8 

Nascimento Campos, Marcello Apolônio Duailibe Barros, Rodrigo Leite Cruz e o conselheiro federal Heric 9 

Santos Hossoé. 10 

Justificativas: Heloízo Jerônimo Leite, André Luís Lustosa Oliveira.e Francisco Pereira Mascarenhas Júnior.  11 

Abertura dos Trabalhos:   O presidente iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença 12 

de todos e a seguir, colocou em apreciação a Ata da Plenária Ordinária nº 452, realizada no dia 13 

08.06.2020, que foi homologada sem restrições. 14 

Informes da presidência – O presidente apresentou o calendário eleitoral aprovado pelo Cofecon e 15 

informou que até a o dia 30 de julho terá que ser formada a comissão eleitoral que comandará o processo 16 

eleitoral do CORECON-MA. Após as informações necessárias, foram eleitos e nomeados como 17 

membros da Comissão Eleitoral os seguintes economistas: André Luiz Lustosa de Oliveira, – Presidente, 18 

Marcello Apolônio Duailibe Barros e Carlos Eduardo Nascimento Campos – Membros Efetivos e Luiz 19 

Augusto Lopes Espíndola – Membro Suplente. 20 

Finanças: O presidente ressaltou a importância de intensificar as cobranças de dívidas, visto que há uma 21 

diminuição de arrecadação no segundo semestre do ano. Também falou acerca da aprovação do Cofecon, no 22 

que se refere a prorrogação de prazo para o pagamento da anuidade 2020. Ainda na temática das finanças, o 23 

presidente abordou o acordo feito com a servidora Marlene, sobre uma redução percentual no salário da 24 

mesma, em caráter temporário, e que essa é uma das várias medidas adotadas para contenção de despesas 25 

nesse tempo de pandemia. Falou sobre a reunião com os Presidentes dos Conselhos do Nordeste, e destacou 26 

que a dificuldade está presente em todos, haja em vista, o contexto do cenário atual.  27 

Sobre o funcionamento do Conselho, o presidente informou que ainda não teve resposta acerca do Ofício 28 

enviado a SEDIHPOP/CASA CIVIL para o funcionamento com atendimento ao público, portanto, devido a 29 

demanda de trabalhos foi decidido administrativamente o funcionamento interno as segundas, quartas e 30 

sextas-feiras e atendimento ao público somente por agendamento.  31 

Comunicação: O presidente parabenizou a equipe de comunicação e destacou a relevância das redes sociais 32 

do Corecon-Ma que está em segundo lugar no Nordeste em número de seguidores. Destacou o sucesso das 33 

lives, porém há uma saturação desse formato e por esse motivo o calendário de julho sofreu algumas 34 

alterações inclusive com alguns cancelamentos. 35 

Semana do Economista: Falou da confirmação das participações que estavam na programação do evento, 36 

faltando apenas a confirmação da pessoa que irá representar a Superintendência da CONAB. Conforme 37 

acordado com os conselheiros, as despesas com a criação das peças publicitárias da Semana do Economista, 38 

bem como o pagamento da plataforma para a realização do evento online serão rateados com os conselheiros 39 

de modo a não ter nenhum custo para o Conselho. 40 

Informe da Comissão Acadêmica: Sobre o projeto do livro sob a sua coordenação, o conselheiro João 41 

Carlos fez um breve pronunciamento sobre o andamento do projeto, informou sobre os autores já 42 

confirmados e convidou todos os conselheiros que quiserem participar e contribuir com o projeto. O 43 

presidente parabenizou a comissão e o vice-presidente João Carlos pela condução dos trabalhos.  44 

 Prêmio Maranhão de Economia 2020 – O presidente apresentou a proposta da realização do prêmio esse 45 

ano que, sem o auxílio financeiro do Cofecon, o Corecon não dispõe de recursos para as premiações. Por este 46 

motivo, a sugestão foi que as premiações não seriam em dinheiro, e sim em certificados e a publicação de 47 
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um livro. Explicou que o livro seria a compilação dos trabalhos premiados desde o início do prêmio em 2017. 48 

Todos concordaram, e foi aprovado por unanimidade. 49 

Homologação de Processos – Processo de Registro Definitivo: Felipe Araújo de Moraes -UFMA 2020 50 

(isento das taxas), processo homologado sem restrições. 51 

O que houver –  O conselheiro André Fernandes pediu a palavra e justificou o seu afastamento do projeto 52 

das lives, o qual estava sob sua responsabilidade. O presidente agradeceu ao Conselheiro André Fernandes 53 

pela sua participação no projeto e por ter conduzido com muita competência as lives realizadas no Instagram.  54 

Todos os conselheiros presentes fizeram suas considerações e parabenizaram o conselheiro André bem como 55 

todos os envolvidos no projeto. 56 

Encerramento dos Trabalhos – Não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a participação de todos 57 

e deu por encerrada a reunião às 21:20h. Eu, Marlene Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que 58 

vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, 13 de julho de 2020.  59 

 60 

 61 
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Marlene Costa Luz Barbosa         64 

Secretária 65 

 66 

 67 
Frednan Bezerra dos Santos 68 

Presidente  69 


