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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA (462ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 12.04.2021. 2 

 3 

Aos doze dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e um, realizou-se a quadringentésima sexagésima segunda 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: – João Carlos Souza Marques – presidente, Marcello Apolônio Duailibe Barros, Frednan Bezerra 7 

dos Santos, Rodrigo Leite Cruz, José Lúcio Alves Silveira, Carlos Eduardo Nascimento Campos, André 8 

Fernandes Rocha Serra, Francisco Pereira Mascarenhas Júnior, André Luís Lustosa Oliveira, Luiz Fernandes 9 

Lopes, Wilson França Ribeiro Filho e Mariana Carneiro c. Nascimento.  10 

Justificativas: Eduardo Cássio Beckman Gomes e José Tavares Bezerra Júnior. 11 

1. Abertura dos Trabalhos: O presidente iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos e 12 

a seguir, colocou em apreciação a Ata da Plenária Extraordinária nº 461, realizada no dia 09.03.2021, encaminhada 13 

por e-mail, que foi homologada sem restrições.  14 

2. Informes da presidência:  15 

2.1. Prêmio Brasil de Economia; 16 

O presidente falou acerca do Prêmio Brasil de Eonomia realizado pelo Cofecon, onde foram abertas as inscrições 17 

em várias categorias, e o Corecon/Ma já começou a divulgar nas redes sociais. 18 

2.2. Desafio quero ser Economista; 19 

Partindo para o próximo tópico, falou acerca do desafio quero ser economista, um evento também realizado pelo 20 

conselho federal, onde é realizada essa atividade com estudantes do ensino médio para trazer um pouco de 21 

conversa sobre economia, também despertar o interesse dos alunos para a temática. Ficou acordado que seriam 22 

enviados ofícios para as escolas, convidando os alunos de ensino médio a participarem e que o corecon/Ma poderia 23 

fazer uma apresentação sobre o tema. 24 

2.3 Prêmio Maranhão de Economia; 25 

O presidente destacou a importância da divulgação das inscrições para o prêmio, e que serão enviados ofícios para 26 

coordenadores e professores do curso para ajudarem nesse proposito.  27 

3. Migração do Sistema de Cadastro; 28 

A secretária Marlene fez um breve informe sobre os assuntos tratados na reunião com a equipe do Cofecon e com 29 

representantes de todos os Corecons para a apresentação do novo sistema e as funcionalidades dentre elas, a 30 

facilidade para os economistas que poderão entrar no sistema, atualizar seus dados, emitirem segunda via de 31 

boletos e certidões. Falou ainda que o sistema não dependerá de servidor o que facilita bastante o trabalho da 32 

equipe. A previsão é que até o mês de agosto todos os conselhos já estejam utilizando o novo sistema. 33 

4. Status dos Livros; 34 

O livro do prêmio de monografia, ainda está no processo aguardando o selo da editora da UFMA. 35 

O livro com os artigos sobre a pandemia já está diagramado a parte inicial, ainda faltam 2 artigos que estão 36 

pendentes, e após isso serão enviados para cada autor fazer a revisão final. O Presidente falou em um prazo de 10 37 

dias para a finalização em formato e-book, e posteriormente passará pelo mesmo processo na UFMA. O processo 38 

de impressão será iniciado após lançada a versão digital do livro.  39 

5. Informes da reunião do CCPI; 40 

Conforme dialogado na reunião plenária passada, na reunião do CCPI, o presidente do Corecon/Ma conversou 41 

com o Ted Lago, presidente da EMAP, sobre a disponibilidade do conselho em contribuir para uma análise do 42 

desenvolvimento econômico a partir de estudos acerca do Complexo Portuário de São Luís. Sendo a EMAP a 43 
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gestora da maior parte do complexo e também interlocutora com demais agentes que operam na região. Dessa 44 

forma, seria necessário constituir um grupo para pensar em pontos chave para o Conselho interagir como líder 45 

nesse trabalho, envolver outras instituições essenciais, UFMA, UEMA, IMESC etc., e também para captar as 46 

demandas da EMAP que possam permear a discussão sobre a profissão do economista e o Conselho. 47 

6. Corecon Acadêmico; 48 

Informou que houve eleição para a diretoria e a estudante Safira é a nova presidente do Corecon Academico, e 49 

pediu a inclusão nos eventos e nas pautas para uma maior interação, trazendo os alunos para perto do Corecon. 50 

Assim que fecharem a agenda de trabalhos, será apresentado na próxima reunião plenária.  51 

7. Apresentação do Relatório de Gestão 2020; 52 

O conselheiro Frednan apresentou o relatório referente a gestão do ano de 2020, destacou o perfil do economista, 53 

com uma faixa etária mais madura com mais de 60 anos e a pouca participação de economistas jovens, e a 54 

necessidade de um trabalho conjunto com o Corecon Acadêmico para atrair esse público. Também ressaltou o 55 

baixo número de novos registros, um decréscimo no número de economistas adimplentes e consequentemente, 56 

uma menor participação nas eleições do cofecon. Quanto a situação financeira destacou que apesar do período de 57 

pandemia foi possível deixar um pequeno saldo para o próximo exercício. Falou sobre as atividades e eventos 58 

desempenhados no exercício, principalmente nas mídias sociais com destaque da plataforma YouTube. O 59 

presidente João Carlos agradeceu ao conselheiro Frednan e o parabenizou pelo excelente trabalho desempenhado. 60 

Também sugeriu que no tocante as mídias sociais, seria bom um espaço para o Corecon Acadêmico no canal do 61 

youtube, para que pudessem trazer temáticas que envolvesse também o âmbito estudantil.  A seguir o conselheiro 62 

José Lúcio falou acerca das dificuldades com a delegacia de imperatriz, pela baixa participação em plenárias, 63 

eventos e envolvimento dos economistas. Quanto a isso o Presidente sugeriu a incorporação de 2 alunos de cada 64 

universidade com o curso de economia em imperatriz para a participação no corecon acadêmico, assim criando 65 

um canal de comunicação direto com os alunos e por consequência um aumento de novos registros. Todos 66 

concordaram e o presidente se prontificou a dialogar com a presidente do Corecon Acadêmico posteriormente. 67 

8. Informes das Comissões; 68 

O conselheiro André Fernandes falou acerca de alguns trabalhos que a comissão de comunicação e eventos tem 69 

realizado. Também falou sobre a parceria com o escritório Rui Juliano, para organizarem um evento em formato 70 

online e assim ter mais a interação com os economistas, principalmente aqueles que estiverem interessados na 71 

área de perícia econômica. Destacou a importância da realização das tarefas dos eventos que irão acontecer como 72 

o EME e a Semana do Economista como o conselheiro Frednan estará trabalhando na organização em um dos 73 

eventos, seria, portanto, necessário a divisão de tarefas e assim o conselheiro André Fernandes trabalharia na 74 

realização da semana do economista com a ajuda de outros membros das comissões.  75 

9. Homologação de Processos: 76 

Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo plenário os seguintes 77 

processos: Registro Definitivo: Proc. nº 021/2021 – Gustavo de Oliveira Barbosa; Reabertura de Registro: 78 

Proc. nº 022/2021 – Tássio Carlos Rodrigues Filgueiras; Cancelamento de Registro: Proc. nº 020/2021 – José 79 

Antônio Pereira Martins Itapary. 80 

Encerramento dos Trabalhos - Não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a participação de todos e 81 

deu por encerrada a reunião às 21:30h. Eu, Marlene Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai 82 

assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, 12 de abril de 2021. 83 
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    85 
Marlene Costa Luz Barbosa    João Carlos Souza Marques         86 

Secretária       Presidente 87 
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