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1. MENSAGEM DO PRESIDENTE
No exercício de 2020 a gestão do Conselho Regional de Economia da 15ª
região (Corecon-MA) enfrentou grandes desafios, talvez os maiores que essa geração
vai enfrentar, mas soube se posicionar rapidamente diante da conjuntura desfavorável
e se reinventar em termos administrativos e operacionais.
O esforço da nossa equipe administrativa garantiu a manutenção dos
serviços e a redução progressiva de custos conforme a frustração de receitas se
concretizava como realidade incontornável.
Os conselheiros e conselheiras logo se adaptaram a nova realidade e assim
o nosso plano de trabalho foi rapidamente reorganizado para uma nova realidade. Mas,
é importante destacar que antes da pandemia se concretizar realizamos importantes
visitas institucionais com objetivo de fortalecer parcerias e fiscalizar o exercício da
profissão de economista.
Nos meses de janeiro e fevereiro foram realizadas visitas institucionais com
destaque para a visita ao Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e
Cartográficos – IMESC, quando renovamos o termo de cooperação técnica que
estabelece a parceria das instituições na publicação da Revista Mundo Econômico.
No início do mês de março organizamos em parceria com a Universidade
Federal do Maranhão – UFMA a acolhida dos calouros do curso de Ciências Econômicas
e a Semana da Mulher Economista.
O ano de 2020 foi marcado por mais uma Semana do Economista que ficou
para história do nosso conselho, não somente por ser realizada em formato virtual, mas,
pelo seu alcance e qualidade da programação que contou com importantes
pesquisadores maranhenses e destacados nomes nacionais.
Fomos ousados e obtivemos êxito em nossos eventos consolidando o canal
no YouTube do Corecon-MA com relevante acervo de conteúdo e alcance nacional. Mas,
destaco que somente foram possíveis as realizações da gestão 2020 graças ao trabalho
coletivo da nossa equipe e grande esforço da diretoria, manifesto aqui gratidão ao nosso
vice-presidente João Carlos Marques.
Por fim, cabe enfatizar os grandes desafios que as próximas gestões devem
enfrentar que exigirão a continuidade de estratégias exitosas adotadas no passado e
outras capazes de fortalecer o conselho e fomentar o processo de renovação do perfil
dos economistas de modo a garantir a sustentabilidade financeira do conselho.
Agradeço aos conselheiros e conselheiras, colegas economistas, estudantes
e servidores que se dedicaram em todas as demandas da nossa gestão e assim
permitiram o nosso sucesso!
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2. COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª
REGIÃO – MARANHÃO (2020)
DIRETORIA
Frednan Bezerra dos Santos (presidente)
João Carlos de Souza Marques (vice-presidente)
DELEGADO DE IMPERATRIZ-MA
Diego Maciel de Oliveira
CONSELHEIROS EFETIVOS
André Fernandes Rocha Serra

José Lúcio Alves Silveira

André Luiz Lustosa de Oliveira

José Tavares Bezerra Junior

Carlos Eduardo Nascimento Campos

Luiz Augusto Lopes Espíndola

Frednan Bezerra dos Santos

Luiz Fernandes Lopes

Heloizo Jerônimo Leite

Marcello Apolônio Duailibe Barros

João Carlos de Souza Marques

Rodrigo Leite Cruz

CONSELHEIROS SUPLENTES
Daniel Roosevelt Oliveira Sá

Joçara Felipe de Paula

Erivam de Jesus Rabelo Pinto

José Aderaldo do Nascimento Neto

Fernando Reis Babilônia

Raquel Susana Lobato Muniz

Francisco Pereira Mascarenhas Júnior
GERENTE EXECUTIVA
Marlene Costa Luz Barbosa
ASSESSORIA JURÍDICA

ASSESSORIA CONTÁBIL

Gil Max Couto Portela

Benigna de Jesus da Silva Costa

ENDEREÇO
Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, sala104, Casa do Trabalhador - Calhau, São Luís
- MA.
Telefones: (98) 3246-1784
Site: www.corecon-ma.org.br

E-mail para contato: gerencia@corecon-ma.org.br
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3. VISÃO GERAL DA UNIDADE
3.1 Identificação da Unidade
Nome da Entidade: Conselho Regional de Economia 5ª Região – MA
Denominação Abreviada: CORECON-MA
Órgão de vinculação: Conselho Federal de Economia - COFECON
CNPJ: 06.991.608/0001-01
Situação Cadastral: Ativa
Natureza Jurídica: 110-4 - Autarquia Federal
Principal Atividade: Atividade de Organizações Associativas Profissionais
Endereço: Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Casa do Trabalhador, salas 102/104 – Calhau
– CEP: 65.074-220 – São Luís-MA.
Telefone: 98 3246-1784
Página da Internet: www.corecon-ma.org.br
Endereço Eletrônico: presidencia@corecon-ma.org.br; gerencia@corecon-ma.org.br;
coreconma.contato@gmail.com
3.2 Normas Relacionadas à Entidade
Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento da entidade:
O Conselho Federal de Economia (COFECON), com sede na Capital Federal, e os
Conselhos Regionais de Economia (CORECON´s), criados pelo art. 6º da Lei 1411/51, são
autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público e tem como função precípua a
fiscalização da atividade profissional dos economistas e dos prestadores de serviços de
economia e finanças.
Legislação aplicada:
 Lei nº 1.411, de 13 de agosto de 1951 - Dispõe sobre a Profissão de Economista.
 Decreto nº 31.794, de 17 de novembro de 1952 - Dispõe sobre a regulamentação do
exercício da profissão de economista, regida pela Lei nº 1.411, de 13.08.1951, e dá outras
providências.
 Lei nº 6.021, de 03 de janeiro de 1974 - Altera dispositivos da Lei n.º 1.411, de
13.08.1951, que dispõe sobre a profissão de economista; atualiza valores das anuidades,
taxas e multas, subordinando-as a percentuais do maior salário mínimo, e altera a
denominação dos Conselhos Federal e Regionais.
 Lei nº 6.206, de 07 de maio de 1975 - Dá valor de documento de identidade às carteiras
expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional e dá outras providências.
 Lei nº 6.537, de 19 de junho de 1978 - Altera dispositivos da Lei n.º 1.411, de 13.08.1951,
que dispõe sobre a profissão de Economista.
 Lei nº 6.839, de 30 de outubro de 1980 - Dispõe sobre o registro de empresas nas
entidades fiscalizadoras do exercício de profissões.


Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011 - Dá nova redação ao art. 4º da Lei nº 6.932, de 7
de julho de 1981, que dispõe sobre as atividades do médico-residente e trata das
contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral.
3.3 Organograma
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3.4 Competências

O Conselho Regional de Economia – 15ª Região –MA, com sede e foro em
São Luís e jurisdição em todo o Estado do Maranhão, é uma Autarquia Federal
fiscalizadora da profissão de economista, dotada de personalidade jurídica de direito
público, com autonomia administrativa e financeira, e pertencente ao sistema
COFECON/CORECONS. Conforme seu Regimento Interno é constituído:










Da Plenária, órgão deliberativo do Conselho, integrado, por no mínimo, 9 (nove)
Conselheiros Efetivos, substituíveis por Conselheiros Suplentes em igual número,
todos eleitos em conformidade com disposições legais e regulamentação
baixada pelo COFECON – Conselho Federal de Economia (Art. 5º e § 4º do art. 6º
da Lei nº. 6.537/78);
Da Presidência, seu órgão Executivo, a que se subordinam os serviços
administrativos criados pelo próprio órgão em razão de suas finalidades legais,
necessidades de serviços e disponibilidade de meios;
Da Delegacia, sua representação na área de sua jurisdição;
Das Comissões, órgãos colegiados específicos, constituídas para a execução de
determinadas tarefas ou para atingir fins que não justifiquem a criação de serviço
permanente;
Assessorias Técnicas: Órgãos que visam suprir os serviços de assessoramento
e/ou assistência das atividades de gestão do Presidente e do Conselho.
Secretaria Executiva: Órgão de execução de atividades meio e apoio às atividades
fins.

4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO OPERACIONAL
Comissões de Trabalho
No mês de janeiro, por dever de ofício, foram desenvolvidas as necessárias
ações de planejamento das atividades anuais onde as principais preocupações foram:
4

manter as atividades institucionais do conselho, garantir o equilíbrio financeiro e
promover a profissão de economista.
Na primeira reunião ordinária que deu posse à nova Diretoria e na reunião
extraordinária destinada ao planejamento das atividades do exercício, ambas realizadas
em janeiro, além da programação anual de eventos técnico/científicos e, ainda, do
Calendário de Reuniões Ordinárias, foram definidas as composições das comissões de
trabalho discriminadas a seguir:
Comissão de Tomada de Contas
Atribuições: Acompanhar as demonstrações de receita e despesa do CORECON,
conferindo a regularidade das despesas efetivadas, inclusive dos bens patrimoniais
permanentes. Exercer o papel de controle interno, emitindo pareceres conclusivos
sobre balancetes trimestrais e prestação de contas do CORECON.
Componentes Efetivos: André Luiz Lustosa de Oliveira (presidente), Carlos Eduardo
Nascimento Campos, Luiz Fernandes Lopes.
Suplentes: Daniel Roosevelt Oliveira Sá, Raphaela Sereno Silva Borba.
Comissão de Licitação
Atribuições: Efetivar os processos de aquisição de bens e de contratação de serviços, de
acordo com os parâmetros definidos pela Lei Federal nº 8.666/93.
Componentes Efetivos: Marcello Apolônio Duailibe Barros, na condição de Presidente;
os Servidores Marlene Costa Luz Barbosa e Gil Max C. Portela.
Suplentes: André Fernandes Rocha Serra, Erivam de Jesus Rabelo Pinto Júnior.
Comissão de Comunicação e Eventos
Atribuições: Organizar e Planejar o calendário de eventos do CORECON-MA de modo a
garantir forte repercussão midiática e engajamento dos profissionais e estudantes.
Aperfeiçoar os mecanismos de comunicação interna e externa do CORECON-MA.
Viabilizar mecanismos de transparência institucional e construir uma agenda
institucional com vista a construção de parcerias.
Componentes: Frednan Bezerra dos Santos (coordenador), Marlene Costa Luz (gerente
executiva), Luiz Augusto L. Espíndola, André Fernandes R. Serra, Carlos Eduardo Campos,
João Carlos S. Marques, Francisco Pereira Mascarenhas Júnior e Membros do CORECON
Acadêmico.
Comissão Científica e Acadêmica
Atribuições: Planejar e organizar o Prêmio Maranhão de Economia; grupos de estudos,
publicações em parceria com Universidades e institutos de pesquisas.
Componentes: João Carlos Marques (Coordenador), Carlos Eduardo Campos; José
Tavares Júnior; José Lúcio A. Silveira; André Fernandes R. Serra; André Luiz Lustosa de
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Oliveira; Erivam de Jesus Rabelo P. Júnior; Felipe Macedo de Holanda; Rodrigo Leite
Cruz; Heric Santos Hossoé; Francisco P. Mascarenhas Júnior e Membros do CORECON
Acadêmico.
Comissão de Fiscalização do Exercício da Profissão
Atribuições: Planejar e elaborar procedimentos de fiscalização do exercício da profissão
e promover ações de fiscalização.
Componentes: Frednan Bezerra dos Santos (coordenador), Rodrigo Leite Cruz, Luiz
Fernandes Lopes e Gil Max Couto Portela (assessor jurídico).
4.1 Missão, Visão e Valores
Missão
Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país e assegurar o exercício
legal e ético da profissão do economista.
Visão
Ser referência como entidade profissional que contribui de forma decisiva para o
desenvolvimento econômico com justiça social.
Valores
O Economista pautará a sua conduta profissional pelos seguintes princípios e valores
éticos: a) honestidade; b) trabalho; c) justiça social; d) liberdade; e) fraternidade; f)
humanidade; g) compromisso com o desenvolvimento profissional e intelectual da
pessoa humana e com o progresso da sociedade.
4.2 Planejamento Estratégico e Governança
No ano de 2020 a gestão do Corecon-MA buscou fortalecer o conselho
através de ações de valorização da profissão e fortalecimento da gestão com o
monitoramento de indicadores cadastrais e financeiros da instituição.
O nosso plano de trabalho para o exercício de 2020 foi ampliado e discutido
com o Plenário do Conselho na centésima quinquagésima sexta sessão plenária
extraordinária do Corecon-MA realizada no dia 16 de janeiro.
Nos meses de janeiro e fevereiro foram realizadas diversas visitas
institucionais com objetivo de fortalecer parcerias e fiscalizar o exercício da profissão de
economista, com destaque para as visitas ao Instituto Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e Cartográficos – IMESC, a visita a Empresa Maranhense de
Administração Portuária – EMAP e a Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ/MA.
Na visita ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão – IFMA oficiamos a instituição sobre demandas dos economistas referentes
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a um concurso público. Já na Universidade Estadual do Maranhão – UEMA discutimos a
construção de proposta para criação do Curso de Ciências Econômicas.
Com a emergência sanitária instituída pela pandemia estabelecemos
medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19)
através da Resolução nº 488 de 23 de março de 2020 da portaria nº 007 de 23 de março
de 2020, que definiram regras para o regime de teletrabalho.
A conjuntura desfavorável exigiu grande esforço da equipe do Corecon-MA
para a execução das atividades administrativas, com destaque para a cobrança judicial
que ficou na dependência do retorno do trabalho do poder judiciário.
O monitoramento financeiro do Corecon-MA foi realizado de forma regular
de modo a impedir que a queda da arrecadação comprometesse a continuidade das
atividades do Conselho através de medidas de contenção de despesas.
A análise cadastral datada de 31 de dezembro de 2020 (Gráfico 01)
demonstra o cenário desafiador que a instituição enfrenta com uma pequena
participação dos jovens de 21 a 30 anos que representam apenas 2,4% dos Economistas
ativos no conselho enquanto 48,1% possuem mais de 60 anos.

Gráfico 01: Economistas com registro ativo por faixa etária em 31.12.2020 (dados cadastrais).

Os dados cadastrais exigiram do Corecon-MA estratégias de aproximação
com os jovens economistas, que no atual contexto vem sendo trabalhada através da
aproximação com as Instituições de Ensino Superior e com forte presença nas redes
sociais e mídias digitais.
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Por fim cabe destacar que o nosso processo de planejamento estratégico,
como de qualquer organização, é sempre revisitado como uma oportunidade de refletir
e de questionar o presente, o passado e de propor alternativas para o futuro.
4.3 Descrição sintética das principais ações realizadas no exercício de 2020
EVENTOS REALIZADOS
Semana da Mulher Economista / Aula inaugural do Semestre 2020.1 do Curso de Ciências
Econômicas da Universidade Federal do Maranhão
Evento realizado em parceria com a UFMA nos dias 11 a 14 de março de 2020.

Imagem: Postagem no Instagram da Aula inaugural realizada no dia 12 de março de 2020.

Foto: Café com as economistas realizado no dia 14 de março de 2020.
Atividades Online
Além das atividades administrativas que foram reorganizadas para o atendimento
remoto através do teletrabalho e da realização de Plenárias Virtuais. Iniciamos no mês de maio
de 2020 um projeto piloto de eventos remotos através de Lives no Instagram para contribuir
com os debates sobre temas relevantes para a nossa sociedade. EM seguida transformamos as
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Lives em “Conversas de Economistas” (projeto previsto em formato presencial em nosso
planejamento da gestão de 2020).

Imagem: Postagem no Instagram da primeira reunião Plenária virtual realizada pelo CoreconMA no dia 14 de abril de 2020.

Lives no Instagram

Imagem: Artes de divulgação de algumas da Lives realizadas no mês de maio de 2020.
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Imagem: Artes de divulgação de duas “Conversa de Economistas” realizadas no mês de junho de
2020.

Outras Atividades Online

Imagem: Arte de divulgação do Congresso da Associação Nacional de Cursos de Graduação em
Ciências Econômicas, evento que contou com a participação e poio do Corecon-MA.
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SEMANA DO ECONOMISTA 2020
Em comemoração ao aniversário da Lei nº 1.411 de 13 de agosto de 1951,
que regulamentou a profissão de Economista, o Corecon-MA com o apoio do Conselho
Federal de Economia – COFECON, Banco do Nordeste e Instituições de Ensino Superior
locais, promoveu a Semana do Economista 2020, evento de caráter técnico-científico
conduzido por profissionais de renome estadual e nacional.
É importante ressaltar que no ano de 2020 o evento foi realizado em
formato virtual, por conta da situação de pandemia. A programação técnico-científica
foi desenvolvida nos dias 11 a 13 de agosto de 2020 e transmitida ao vivo pelo canal do
Corecon-MA no YouTube.

Imagem: Resultados da Semana do Economista 2020, dados do YouTube Studio.

Imagem: Banner da Semana do Economista 2020.
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PROGRAMAÇÃO DA SEMANADO ECONOMISTA 2020

Imagem: Programação da Semana do Economista 2020.
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Imagem: Programação da Semana do Economista 2020.
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Imagem: Programação da Semana do Economista 2020.
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Imagem: Programação da Semana do Economista 2020.

15

Imagem: Programação da Semana do Economista 2020.
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ATUAÇÃO CIENTÍFICA E ACADÊMICA
A atuação do Corecon-MA em 2020 na esfera científica e acadêmica foi bem
relevante com a organização do Prêmio Maranhão de Economia, a organização de dois
livros (que serão publicados em 2021) e a publicação em parceira com o IMESC de mais
uma edição da Revista Mundo Econômico.

Imagem: Publicação de divulgação da Revista Mundo Econômico.

Imagem: Capa do Livro do Prêmio Maranhão de Economia.
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O CORECON-MA E AS MÍDIAS SOCIAIS
Em relação às mídias o Corecon-MA continuou avançando, com destaque
para a Semana do Economista 2020 que foi transmitida ao vivo em nosso canal no
YouTube e repercutiu nacionalmente. Mas, a comunicação também avançou com a
manutenção e atualização de conteúdos no site do conselho, importante ferramenta
para a transparência da Gestão do Conselho.

Imagem: Postagens no Instagram.

O número de seguidores da página do Corecon-MA no Instagram cresceu
aproximadamente 23% superanda a marca de 1.000 (mil) seguidores no período da
Semana do Economista 2020, no exercício de 2020 foram realizadas 196 publicações em
nossa página que obtiveram 6.872 curtidas.

Imagem: Relatório de Mídias do Instagram.
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Imagem: Relatório de Mídias do Instagram.

Imagem: Relatório de Mídias do Instagram.
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Outra importante ferramenta de grande alcance do público, em especial os
mais jovens, foi a promoção do canal do Corecon-MA no YouTube através da
transmissão ao vivo da Semana do Economista e outros eventos realizados pelo nosso
conselho. Sendo que no ano de 2020 ampliamos o número de inscritos em nosso canal
com o incremento de 194 novos espectadores e alcançamos o expressivo número de
1.865 novas visualizações.

Imagem: Relatório de Mídias do YouTube.

Imagem: Visão do canal do Corecon MA no YouTube.
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Esses resultados positivos só foram possíveis com a produção e envio de 692
minutos de conteúdo para o canal ao longo do ano de 2020, sendo que a soma de
minutos assistidos por todos os espectadores do nosso canal alcançou 28.107 minutos.
O nosso site também foi uma importante ferramenta de interlocução com a
sociedade através da publicação de diversos artigos ao longo do ano.

Imagem: Visão de um artigo publicado no site do Corecon MA.

Cabe destacar ainda que os ótimos resultados obtidos em nossa estratégia
de comunicação não repercutem apenas nesse campo do nosso planejamento
estratégico, mas está alinhada a estratégia de aproximação e diálogo com os jovens
economistas recém-formados e que ainda não atua no mercado como economistas,
com vistas a reverter o atual cenário de baixíssima participação de jovens profissionais
no universo dos nossos economistas com registro ativo.
5. FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
A fiscalização no Corecon-MA é bastante fragilizada por conta do fato que o
conselho não tem um fiscal, portanto, cabe à Comissão de Fiscalização realizar a
fiscalização junto com a assessoria jurídica. Mas, apesar das fragilidades obtivemos uma
vitória frente a uma demanda dos economistas de Imperatriz-MA que denunciaram um
edital de concurso público que não obedecia a legislação que regulamenta a profissão
do economista, além de oficiar outras instituições quanto a demandas dos economistas
e realizar diversas visitas institucionais.
Outra importante atividade que foi desenvolvida foi uma pesquisa sobre o
perfil profissional e mercado de trabalho do economista.
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Imagem: Postagem no Instagram da pesquisa sobre o perfil profissional e mercado de trabalho
do economista.

Imagem: Postagem no Instagram.
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Imagem: Postagem no Instagram da visita institucional ao IMESC.

Imagem: Postagem no Instagram da visita institucional à EMAP.
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Imagem: Postagem no Instagram da visita institucional à SEFAZ-MA.

Imagem: Postagem no Instagram da visita institucional à UEMA.
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Imagem: Postagem no Instagram da visita institucional ao IFMA.

6. O CORECON-MA E A TRANSPARÊNCIA
A transparência é um importante pilar do Corecon/MA, sendo que desde a
atualização do site do conselho na gestão 2016 são disponibilizadas informações
contábeis e administrativas com acesso livre.
A Gestão 2020 buscou manter as informações do site sempre atualizadas e
publicitou de forma contínua o endereço do site do conselho (www.corecon-ma.org.br)
para o acesso dos economistas e toda a sociedade.
No ano de 2020 foi criada uma página especifica para a transparência,
seguindo o padrão do Conselho Federal de Economia – Cofecon, que pode ser acessada
em nosso site ou através do endereço: transparencia.corecon-ma.org.br .
Com essa página específica para a transparência se pretende garantir a
segurança das informações e atualização continuada independente do site institucional,
além de facilitar ao acesso do público.
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Imagem: Visão da página da transparência do Corecon-MA.

7. CONTABILIDADE CONSOLIDADA
A gestão 2020 enfrentou severas restrições por conta da queda na receita
corrente e na receita de contribuições, como pode ser visualizado no Gráfico 02, com
destaque para a Dívida Ativa que caiu para aproximadamente a metade da média
registrada nos últimos quatro anos, totalizando apenas R$38,7 mil, cifra justificada pela
conjuntura desfavorável que prejudicou tanto a capacidade de pagamento dos
economistas quanto a capacidade de cobrança do Corecon-MA.
Mas, é importante destacar que a principal receita do Corecon-MA são as
receitas das contribuições anuais dos economistas, sendo que essas representam um
fluxo que deve balizar a tomada de decisão do gestor quanto a quaisquer despesas,
sendo que não contamos com relevantes reservas financeiras. Assim, com a tendência
inexorável nos últimos 10 anos de queda nas receitas de contribuições, como podemos
observar no Gráfico 03, orienta as gestões do Corecon-MA a reduzir custos de forma
contínua de modo a garantir o equilíbrio entre receitas e despesas.
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Gráfico 02: Receitas correntes e de contribuições reais (2011-2020).

Gráfico 03: Receitas de contribuições e despesas correntes reais (2011-2020).
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ANEXO I – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

1. Balanço Financeiro

2. Balanço Patrimonial
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3. Balanço Orçamentário
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4. Balanço Patrimonial Comparado
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5. Demonstrativo das Variações Patrimoniais
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6.

Balancete de Verificação
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7. Comparativo da Receita Prevista com Arrecadada
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8.

Demonstrativo da Despesa Autorizada com Realizada
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9.

Declaração da Contadora Responsável

56

10.

Deliberação COFECON Nº 4.964
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