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 ATA DA QUADRINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA (464ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 15.06.2021. 2 

 3 

Aos quinze dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e um, realizou-se a quadringentésima sexagésima quarta 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, Frednan Bezerra dos Santos, Eduardo Cássio Beckman 7 

Gomes, Carlos Eduardo Nascimento Campos, Roberto Santos Matos, Luiz Fernandes Lopes, Wilson França 8 

Ribeiro Filho, Mariana Carneiro C. Nascimento e o conselheiro federal Heric Hossoé.  9 

Justificativas: André Fernandes Rocha Serra, José Lúcio Alves Silveira, José Tavares Bezerra Júnior, Rodrigo 10 

Leite Cruz e, Francisco Pereira Mascarenhas Júnior e  Fernando Reis Babilônia – Delegado Regional. 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 Ordinária nº 463, realizada no dia 08.05.2021, encaminhada 13 

por e-mail, que foi homologada sem restrições. Informou ainda que antes de entrar na pauta convencional, tem 14 

uma pauta extra com duas apresentações, sendo uma da AMDES, com o presidente Felipe Mussalém e outa com 15 

o estudante de economia Paulo Roberto, membro do Corecon Acadêmico. 16 

2. Apresentação da Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social: Felipe Mussalém agradeceu o 17 

convite e iniciou sua fala apresentando a AMDES que foi criada na atual gestão do prefeito Eduardo Braide, criada 18 

com o objetivo de atrair investimentos para a cidade de São Luís cujo projeto inicial envolve mobilidade urbana, 19 

construção de espaço públicos de uso comum, paradas ecológicas sustentáveis e uma série de discussões sobre a 20 

desburocratização no ambiente de negócios. Falou que durante sua gestão à frente da ACM, identificou certos 21 

gargalos que precisam ser simplificados. Outro item que julga importante é incentivar o empreendedorismo 22 

através de um conjunto de ações a serem implementadas. Após a apresentação, propôs firmar uma parceria com 23 

o Corecon, para dar suporte técnico, metodológico, auxiliar na coleta de dados para a execução de políticas 24 

públicas, analisar atos econômicos da cidade e uma série de ações que o Corecon pode contribuir. O assunto foi 25 

bastante discutido pelos conselheiros e ao final ficou definido que o Corecon fará uma reunião onde será discutida 26 

a criação de um projeto nos moldes solicitado e que posteriormente será apresentado à agencia. O presidente 27 

agradeceu ao presidente AMDES e colocou o Corecon à disposição para contribuir com o projeto de 28 

desenvolvimento econômico e social para a cidade de São Luis. 29 

3. Apresentação do Planejamento do CORECON-MA Acadêmico – Paulo Roberto iniciou sua apresentação 30 

agradecendo a oportunidade e fez uma apresentação do planejamento e do que já foi feito nos primeiros quatro 31 

meses da atual gestão: 1.  Reorganização das redes sociais; 2.  Tratativas acerca do Desafio Quero Ser Economista; 32 

3. Abertura novo processo seletivo com abertura de espaço para os estudantes das faculdades de economia de 33 

Imperatriz, FEST e FACIMP. Informou que estão se preparando para a Gincana de Economia e empenhados na 34 

divulgação do projeto. Informou que os alunos da FEST e da FACIMP já foram acolhidos pelo Corecon 35 

Acadêmico. Falou que a diretoria tem mantido um bom diálogo com os estudantes e apresentou algumas demandas 36 

para as quais, pedem o apoio do Corecon, a saber: minicursos, seminário e oficinas para os alunos de economia e 37 

também para economistas. E para a semana de Economista – oficina de oratória para as mulheres graduandas de 38 

economia – lançamento do EDUC como ferramenta de auxílio para os economistas. Após as apresentações das 39 

demandas do Corecon Acadêmico o presidente João Carlos parabenizou o representante pelo trabalho que está 40 

sendo desenvolvido, solicitou o planejamento para que ele possa fazer um acompanhamento e colocou o Corecon 41 

à disposição para contribuir com os estudantes no que for possível.  Alguns conselheiros fizeram considerações 42 

sobre as ideias apresentadas e se disponibilizaram a cooperar com o Corecon Acadêmico. O Heric também 43 

colocou o departamento de economia da UFMA à disposição para somar esforços e também apoiar no que for 44 

possível.  45 

4. Informes da Presidência: 46 
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 4.1. Ofício Circular nº 069/2021/Cofecon – informando que o Prêmio Brasil de Economia teve as 47 

inscrições prorrogadas até o dia 16 de julho e que nessa edição 2021 consta Artigo Temático sobre os 70 anos da 48 

profissão. Pediu a todos o apoio na divulgação do concurso e também para estender o convite aos colegas para 49 

produção de conteúdo.  50 

 4.2. Apresentou a Resolução Cofecon nº 2071/2021 – que altera o regulamento dos Prêmios Personalidade 51 

Econômica e Destaque Econômico do Ano, que nessa edição será feita consulta prévia aos Corecons. 52 

 4.3. Resolução Cofecon nº 2074/2021 – que aprova o registro dos graduados em Relações Internacionais 53 

nos Conselhos Regionais de Economia de acordo com a estrutura curricular do curso. Falou que essa discussão já 54 

é antiga no Cofecon sobre a inclusão dessas áreas que não tem uma regulamentação específica. Falou que está 55 

sendo criado o curso de Relações Internacionais na UEMA e seria interessante iniciar um diálogo nesse sentido 56 

de modo a trazer esses profissionais para o Corecon. O conselheiro federal Heric fez alguns esclarecimentos sobre 57 

as exigências contidas na Resolução aprovada pelo Cofecon e se disponibilizou para fazer uma análise prévia da 58 

estrutura curricular do curso que está em fase de implantação. Falou também sobre o Corecon retomar o diálogo 59 

com a UEMA através do professor Nicodemos para saber se no PDI 2021-2025 contempla a criação do curso de 60 

economia. O conselheiro Wilson também fez uns informes e falou que seria interessante fazer uma mobilização 61 

no sentido de pleitear junto a UEMA a realização de um concurso para professor de economia para a vaga do 62 

professor Ludgard. O presidente falou que fará gestões nesse sentido. 63 

A seguir, o presidente falou sobre a campanha de valorização profissional que está sendo realizada pelo Cofecon. 64 

Falou dos materiais para divulgar a campanha e pediu apoio dos conselheiros na divulgação. Informou ainda que 65 

foi aberta oportunidade para os economistas participarem com gravação de podcast, fazer parte de entrevistas e 66 

convidou a todos para participar bem como convidar e incentivar outros economistas a contribuir com a campanha. 67 

Informou que fez a indicação do conselheiro Marcellus Ribeiro para falar como economista tributarista e o vídeo 68 

já foi enviado ao Cofecon.  Informou também que fez um vídeo convidando os estudantes para participarem da 69 

gincana e contando a sua experiência como participante quando ainda era estudante. Convidou o conselheiro 70 

Wilson para também gravar um vídeo já que ele também já participou do evento.  71 

 4.4. Revista Mundo Econômico – O presidente passou a palavra para o conselheiro Wilson que fez um 72 

breve esclarecimento. Informou que os artigos já foram fechados e que a revista já foi para diagramação, faltando 73 

apenas a elaboração da carta ao leitor que será resolvido o mais breve possível. Informou também que logo após 74 

o lançamento da revista será lançado o edital de abertura para novos artigos e pediu aos conselheiros fazerem a 75 

divulgação para que tenha mais adesões, inclusive de estudantes de economia e professores tanto da UFMA como 76 

das faculdades de Imperatriz, FEST e FACIMP.   O presidente solicitou a contribuição dos conselheiros para a 77 

revista. Agradeceu ao conselheiro Frednan pelo artigo enviado e informou que o mesmo foi aprovado.  78 

 4.5. X Gincana Nacional de Economia – O presidente informou que nesse ano, por conta da pandemia, 79 

vai ser em formato online e individual. O lado positivo é que não terá nenhum custo para o Corecon o que facilita 80 

a participação de mais estudantes. Pediu apoio na divulgação e sugeriu fazer uma premiação na etapa regional. O 81 

plenário aprovou a sugestão do presidente que solicitou à secretária fazer contato com a empresa Tory Brindes 82 

para viabilizar o material. 83 

5. Organização da comissão para a Semana do Economista –  definido que o tema e o formato serão discutidos no 84 

grupo do plenário e por lá será formatado o projeto.  85 

6. Informes do Cofecon – O conselheiro federal Heric informou que a próxima plenária do Cofecon será realizada 86 

no dia 02 de julho e ele trará as informações para a próxima plenária do Corecon. 87 

A seguir o presidente colocou em votação um aumento no valor da bolsa da estagiária Mariana Campos que 88 

atualmente é de trezentos e sessenta e cinco reais. Após vários questionamentos sobre valor e situação  financeira 89 

do Corecon, o plenário aprovou um aumento de duzentos reais que junto com o auxílio transporte fecha em 90 

setecentos reais já no pagamento de junho. 91 

7. Homologação de Processos:  92 
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Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo plenário os seguintes 93 

processos: Cancelamento de Registro: Proc. nº 032/2021 – José Albeci Menezes; Proc. nº 033/2021 – Marcones 94 

Silvestre da Silva Borges. 95 

9. O que houver: ninguém se manifestou. 96 

Encerramento dos Trabalhos - Não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a participação de todos e 97 

deu por encerrada a reunião às 21:50h. Eu, Marlene Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai 98 

assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, 15 de junho de 2021. 99 

 100 

 101 

    102 
Marlene Costa Luz Barbosa    João Carlos Souza Marques         103 

Secretária       Presidente 104 


