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 ATA DA QUADRINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA TERCEIRA (463ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 18.05.2021. 2 

 3 

Aos dezoito dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e um, realizou-se a quadringentésima sexagésima 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: – 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, Francisco 8 

Pereira Mascarenhas Júnior, André Luís Lustosa Oliveira, Roberto Santos Matos, Luiz Fernandes Lopes, Wilson 9 

França Ribeiro Filho, Fernando Reis Babilônia e o conselheiro federal Heric Hossoé.  10 

Justificativas: Eduardo Cássio Beckman Gomes, André Fernandes Rocha Serra, José Tavares Bezerra Júnior e 11 

Mariana Carneiro C. Nascimento. 12 

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

a seguir, colocou em apreciação a Ata da Plenária Extraordinária nº 462, realizada no dia 12.04.2021, encaminhada 14 

por e-mail, que foi homologada sem restrições.  15 

2. Informes da presidência:  16 

2.1. Prêmio Brasil de Economia; 17 

O presidente informou que as inscrições do Prêmio Brasil de Economia foram prorrogadas até o dia 16 de julho, 18 

e há várias categorias como monografia de graduação, artigo temático: 70 anos da profissão, artigo 19 

técnico/científico e livro de economia. Solicitou apoio de todos na divulgação. 20 

2.2 Corecon Acadêmico; 21 

Informou que foi solicitado, através de ofício, às Faculdades de Economia de Imperatriz a indicação de 2 alunos 22 

para fazerem parte do Corecon Acadêmico. A presidente do Corecon Acadêmico Safira Carvalho irá se reunir 23 

posteriormente com esses alunos para discutir algumas ideias e a participação dos mesmos no conselho estudantil. 24 

2.3 Desafio “Quero ser Economista”; 25 

As inscrições já foram encerradas, e apesar da gerente Marlene enviar ofícios para várias escolas, apenas uma deu 26 

retorno, que foi o Colégio Universitário. Falou que no Maranhão apenas 9 inscrições foram efetivadas.  27 

2.4 Status dos Livros; 28 

O livro do Prêmio Maranhão de Economia foi lançado e publicado na sua versão digital, contendo trabalhos de 29 

2017 a 2020 (artigos, dissertações e monografias) todos foram compilados, e contém o selo editorial da UFMA. 30 

O conselheiro Federal Heric, sugeriu a realização de uma live para fazer a divulgação do livro. O presidente então 31 

propôs que o evento fosse organizado pelos conselheiros que já estavam a frente do projeto do livro. E 32 

posteriormente, irão alinhar melhor as ideias. O livro sobre a Pandemia e Socioeconomia, ainda está sendo 33 

estruturado, a estimativa é que o livro feche em 650 páginas, pois falta consolidar alguns artigos e a apresentação. 34 

Posteriormente, o livro será enviado para cada autor fazer uma revisão, e depois será passado para a diagramação. 35 

A previsão é que até a metade do mês de junho a versão digital deve ser publicada. 36 

2.5 Revista Mundo Econômico;  37 

O conselheiro Wilson estará intermediando esse projeto junto ao IMESC. Foi discutida a necessidade de captar 38 

mais artigos para a revista. O conselheiro Wilson, sugeriu fazer convites aos estados vizinhos, para trazer a 39 

contribuição de novos autores. O conselheiro federal Heric Hossoe, propôs,  em nome do departamento de ciências 40 

econômicas, uma parceria para colaboração com a revista, aproximando ao máximo o Corecon e a classe 41 

acadêmica. 42 

2.6 Reunião da CCPI (Porto do Itaqui); 43 
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O Presidente falou acerca da comissão que foi montada no Corecon, para discutir as questões de parceria com o 44 

conselho do Porto. Haverá uma reunião da comissão posteriormente para fechar um projeto dos impactos 45 

socioeconômicos causados pelo Porto no estado do Maranhão, e o presidente Ted Lago, expressou sua vontade 46 

de estar participando ativamente desse projeto. 47 

2.7 COMDES; 48 

O presidente também falou sobre a migração desse conselho, que antes era a Seplan Municipal e agora estará na 49 

Agencia de Desenvolvimento Econômico de São Luís.  O Presidente/secretário da agencia, demonstrou interesse 50 

em manter a comunicação com o Corecon, para ajudar no projeto de ação. O presidente João Carlos falou sobre a 51 

possibilidade de marcar uma reunião posteriormente ou uma apresentação do presidente da AMDES, Felipe 52 

Mussalém para próxima reunião plenária. Os conselheiros votaram a favor e o convite será feito. 53 

Comissão de Fiscalização: Após o apoio da Jucema com a lista de empresas, a comissão irá selecionar os dados e 54 

iniciar um processo de fiscalização com o objetivo de identificar as empresas que estão funcionando sem o devido 55 

registro e também verificar a adimplência das empresas com registro. O conselheiro Wilson sugeriu que o corecon 56 

colocasse no site a lista das empresas que possuem economistas em seus quadros cujas atividades são voltadas 57 

para área da economia. 58 

4. Informes do Cofecon; 59 

O conselheiro federal Heric trouxe os informes da reunião plenária do cofecon, e discorreu acerca da queda de 60 

30% na arrecadação do conselho federal, como um reflexo também da baixa arrecadação dos conselhos regionais. 61 

Mas com alguns ajustes nas despesas, conseguiram equilibrar as contas. O conselheiro também falou sobre a 62 

possibilidade do Corecon-MA se unir ao conselhão, para compartilhar benefícios entre eles, inclusive o cash back, 63 

entretanto, vai tentar viabilizar uma reunião com o presidente da OAB-Ma para debaterem melhor sobre o assunto. 64 

5. Homologação de Processos:  65 

Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo plenário os seguintes 66 

processos: Registro Definitivo: Proc. Nº 026/2021 – Kerlane Araújo Barros; Proc. nº 027/2021 – Maria Amanda 67 

Sousa Lima. Registro Ativo c/Desconto: Proc. nº 023/2021 – José Wagner Rabelo Mesquita; Proc. nº 029/2021 68 

-  Déa Lourdes Furtado de Oliveira; Proc. nº 030/2021 – Alvaro Martins Gomes Neto. Cancelamento de 69 

Registro: Proc. nº 028/2021 – Valéria Félix da Silva. Baixa por Falecimento: Proc. nº 024/2021 – Antonio 70 

Campos Silva; Proc. nº 025/2021 – Milma do Rosário Botão Bacelar. 71 

Proc. Nº 031/2021 – Balancete 1º Trimestre-2021. 72 

6. O que houver: 73 

Encerramento dos Trabalhos - Não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a participação de todos e 74 

deu por encerrada a reunião às 21:30h. Eu, Marlene Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai 75 

assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, 18 de maio de 2021. 76 

 77 

 78 

    79 
Marlene Costa Luz Barbosa    João Carlos Souza Marques         80 

Secretária       Presidente 81 


