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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUARTA (454ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 21.08.2020  2 

 3 

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte, realizou-se a quadringentésima quinquagésima 4 

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

Cofecon através da Resolução nº 2042, de 06.04.2020.  6 

Participantes: – Frednan Bezerra dos Santos – presidente, João Carlos Souza Marques, André Fernandes Rocha Serra, 7 

José Lúcio Alves Silveira, Carlos Eduardo Nascimento Campos, Marcello Apolônio Duailibe Barros, Rodrigo Leite Cruz, 8 

Fernando Reis Babilônia, Felipe Macedo de Holanda, André Luís Lustosa Oliveira e o conselheiro federal Heric Santos 9 

Hossoé. 10 

Justificativas: Heloízo Jerônimo Leite, Luiz Fernandes Lopes, José Tavares Bezerra Júnior, Luiz Augusto Lopes 11 

Espíndola e Francisco Pereira Mascarenhas Júnior.  12 

Abertura dos Trabalhos:   O presidente iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos 13 

e a seguir, colocou em apreciação a Ata da Plenária Ordinária nº 453, realizada no dia 13.07.2020, que foi 14 

homologada sem restrições. 15 

Informes da presidência – O presidente e começou os informes falando da reunião do Conselho do Porto do 16 

Itaqui, onde foram apresentados os projetos da segunda etapa do Terminal de Grãos do Maranhão e também do 17 

Projeto da FIEMA: Avança Maranhão que conta com a participação de outras entidades empresariais. Logo após 18 

falou sobre o Prêmio Maranhão de Economia informando que as inscrições vão até o dia 30 do corrente mês e 19 

que alguns trabalhos já foram inscritos. Falou também que o Cofecon baixou nova Resolução prorrogando para o 20 

dia 29 de agosto o pagamento da anuidade de 2020, sem juros e atualizações. Informou sobre a situação financeira 21 

do Corecon e da baixa arrecadação por conta da pandemia. O assunto foi bastante discutido e, para que o Conselho 22 

possa honrar com os compromissos será necessário intensificar as ações de cobranças. O presidente também 23 

destacou o contato que fez com o Professor Nicodemos, no intuito de levar adiante o projeto de criação do curso 24 

de ciências econômicas na UEMA. Logo em seguida, destacou a aula inaugural da UFMA em formato remoto 25 

que contará com a participação do Professor José Cursino Moreira. 26 

2.1. Avaliação da Semana do Economista -  O presidente destacou o grande sucesso do evento e que apesar das 27 

dificuldades foi bem executado. Com destaque para o público que foi expressivo, com um bom número de 28 

visualizações no canal do youtube e com novos seguidores no Instagram. Entretanto, destacou alguns pontos 29 

negativos, mas que serviram de aprendizado. Falou que duas lives por dia, foi extremamente cansativo e dividiu 30 

o público. 31 

2.2. Definição de datas e formato da conversa com os candidatos a prefeito - O presidente sugeriu ao plenário que 32 

a conversa com os candidatos incialmente em São Luís poderia se estender também a Imperatriz, e sugeriu o 33 

formato Zoom para a realização dessa conversa, que seria o mesmo formato utilizado na semana do Economista, 34 

com apresentação no Youtube, em seguida deixou em aberto ao plenário para sugestões quanto aos critérios que 35 

serão utilizados para convidar os candidatos. O conselheiro Federal Heric Hossoe sugeriu que os 4 melhores 36 

colocados nas pesquisas poderiam ser convidados a participar. O conselheiro Fernando Babilônia sugeriu o 37 

formato de entrevista, com um candidato por vez. Após ouvir as opiniões dos conselheiros, o presidente propôs 38 

que na plenária de setembro o assunto será retomado para definição da melhor forma. Todos concordaram e foi 39 

passado para a próxima item da pauta. 40 

 2.3. Eleições do Corecon -  O presidente passou a palavra para a servidora Marlene Luz que informou que o edital 41 

foi publicado no Diário Oficial do Estado, no site e no Jornal Pequeno, tudo dentro dos prazos e de acordo com o 42 

calendário aprovado pelo COFECON. Informou ainda que as inscrições de chapas estarão abertas até o dia 10 de 43 

setembro e que o formato será o mesmo da eleição passada. 44 

O conselheiro Felipe Macedo de Holanda pediu a palavra para informar a sua renúncia ao cargo de Conselheiro 45 

Efetivo do Corecon-MA, por motivos pessoais. 46 
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3. Homologação dos balancetes do 1º e 2º trimestre 2020 -  O presidente informou que, por conta do prazo para 47 

envio dos balancetes ao Cofecon, e, de acordo com o parecer da Comissão de Tomada de Contas que os analisou 48 

e sugeriu a aprovação, foi feita uma Resolução ad referendum do plenário aprovando as peças contábeis. Após os 49 

devidos esclarecimentos, o plenário homologou a resolução. 50 

4. Revista Mundo Econômico; O vice-presidente informou que a revista está em estágio de finalização, já foi 51 

revisada, está sendo diagramada e está aguardando a finalização para publicá-la. Quanto ao Livro, informou 52 

também que a  maioria dos autores aceitaram escrever e que está tudo bem encaminhado, dentro dos prazos. O 53 

vice-presidente apresentou proposta ao plenário para a aquisição de um DOI, que é uma proteção intelectual de 54 

dados e trabalhos científicos, para garantir os direitos dos autores e das obras. O presidente Frednan sugeriu que 55 

aprove e busque formas de financiar o custo, mas em último caso o conselho arcaria com a despesa. Todos os 56 

conselheiros concordaram com a proposta. 57 

5. Informes do Cofecon; O conselheiro Federal Heric Hossoe falou acerca das reuniões para discutir o congresso 58 

da ANGE e que ficou acordado que o evento não seria realizado de forma presencial, mas sim virtual, e no caso 59 

de um próximo congresso presencial, ele acontecerá em São Luís. O congresso deverá ocorrer na segunda ou 60 

terceira semana de outubro. Heric também falou sobre o presidente do Cofecon ter informado que recebeu uma 61 

correspondência dos presidentes dos Corecons do Nordeste e que já encaminhou aos setores responsáveis para 62 

saber como proceder diante das questões levantadas. Também foi falado sobre a nota de conjuntura e sobre as 63 

eleições. 64 

6. Escolha da "Mulher Economista do Ano e Mulher Transformadora 2020 – O presidente sugeriu que essa escolha 65 

seja feita posteriormente no grupo de WhatsApp do plenário, após avaliação dos currículos das candidatas. Todos 66 

concordaram. Para o Prêmio Mulher Transformadora 2020, ficou definido o nome da irmã Francisca de Crateús-67 

CE. As outras duas serão escolhidas posteriormente. 68 

Homologação de Processos – Processo de Registro Definitivo: Proc. nº040/2020 Nilo Cruz Neto; Proc. 69 

nº044/2020 Manoel Araújo Gonçalves Neto; Proc. nº045/2020 Anabella Santos Sousa. Cancelamento de Registro: 70 

Proc. nº 039/2020 Erlon Christian Viana Soares; Baixa por falecimento: Proc. nº 041/2020 Demerval Marchão 71 

dos Santos. 72 

O que houver –  O conselheiro André Fernandes pediu a palavra e justificou o seu afastamento da Comissão de 73 

Comunicação e de todas as atividades do Corecon em 2020, por não concordar com a atual gestão. O presidente 74 

fez algumas considerações e pediu desculpas ao conselheiro por alguma falha cometida e lamentou o seu 75 

afastamento.  76 

Encerramento dos Trabalhos – Não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a participação de todos e 77 

deu por encerrada a reunião às 21:45h. Eu, Marlene Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai 78 

assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, 21 de agosto de 2020.  79 

 80 

 81 
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Marlene Costa Luz Barbosa         83 

Secretária 84 
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Frednan Bezerra dos Santos 87 

Presidente  88 


