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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA (466ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 09.08.2021. 2 

 3 

Aos nove dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e um, realizou-se a quadringentésima sexagésima sexta 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 Luís 8 

Lustosa Oliveira, Roberto Santos Matos, Luiz Fernandes Lopes, Wilson França Ribeiro Filho, Frnando Reis 9 

Babilônia e o conselheiro federal Heric Hossoé.  10 

Justificativas: Francisco Pereira Mascarenhas Júnior, Eduardo Cássio Beckman Gomes, André Fernandes Rocha 11 

Serra, José Tavares Bezerra Júnior e 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 Ordinária nº 465, realizada no dia 12.07.2021, encaminhada 14 

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

2. Informes da Presidência: 16 

 2.1. Status do livro: o presidente informou que já está com 90% concluído e já foi encaminhado para os 17 

autores revisarem com um prazo de 10 dias para o retorno dos artigos. Informou também que o Governador Flávio 18 

Dino irá fazer a apresentação do livro. Sobre a proposta de financiamento, será retomado após o lançamento no 19 

formato virtual. 20 

 2.2. Prêmios – O presidente apresentou a proposta de retomar algumas premiações, a exemplo de anos 21 

passados,  tipo economista emérito, economista do ano e outros a serem definidos. Falou que seria uma forma de 22 

fortalecer a profissão e aproximar mais os economistas do conselho. Informou que a premiação seria em forma 23 

de um troféu que fica com um custo bem acessível.  Após algumas considerações e sugestões, a proposta foi 24 

aprovada ficando para ser apresentado o projeto com todas as definições na próxima plenária.  25 

 2.3. Gincana Regional de Economia – informou que o estudante Gustavo Moreno foi o vencedor da etapa 26 

regional e que seguirá representando o Maranhão na etapa nacional que será realizada nos dias 6 e 7 de setembro, 27 

de forma virtual, durante a programação do XXIV Congresso Brasileiro de Economia.  28 

 2.4. Eleições – Informou que o edital será publicado amanhã, dia 10/08 e que o prazo para registro de 29 

chapa será de 30 dias após a publicação no Diário Oficial do Estado. Falou também que o colégio eleitoral 30 

provisório será publicado no site do Corecon conforme orientações contidas na cartilha eleitoral e Resoluções do 31 

Cofecon e que a divulgação será iniciada posteriormente.  32 

3. Mês do economista (fechamento) -  informou que o cronograma está seguindo conforme já alinhado 33 

anteriormente e que a programação segue sem alteração. O publicitário e designer Gustavo Pitwak já está 34 

mandando o cronograma semanal com os vídeos para serem divulgados aos poucos. Solicitou o apoio dos 35 

conselheiros na divulgação do material e também o link para inscrições. Informou que vai colocar a logomarca 36 

da empresa de publicidade no material de divulgação do evento a título de patrocínio uma vez que o valor cobrado 37 

foi bem abaixo do valor de mercado. O conselheiro Frednan também se manifestou e pediu o empenho de todos 38 

na divulgação que é importante para o sucesso do evento. O presidente falou também do engajamento dos 39 

painelistas, cada um contribuindo no que é possível. Citou a professora Célia que está contribuindo bastante. A 40 

seguir o delegado regional, Fernando Babilônia informou que já está alinhando com as faculdades de Imperatriz, 41 

alunos e professores a divulgação do evento naquela cidade.  42 

4. Informes dos Conselheiros – O conselheiro Frednan informou que recebeu um convite da presidente do 43 

conselho de segurança alimentar da comunidade de Paço do Lumiar, Sra. Concita da pindoba, para fazer uma 44 

palestra sobre educação financeira e empreendedorismo. Falou que, juntamente com o conselheiro Luiz Fernandes 45 

foram na comunidade e que a palestra foi bem interessante e bastante útil para a comunidade. Sugeriu que o 46 

modelo de oficina seja levado à frente como atividade de cunho social do conselho. Luiz Fernandes falou da 47 

importância do profissional economista participar junto as comunidades mais carentes e enalteceu a ação. O 48 

presidente achou válida a ação dos conselheiros e recomendou que fosse criado um grupo de trabalho para tocar 49 
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o projeto. Frednan lembrou que esse trabalho pode ser inserido na comissão da mulher e inclusão social e que tão 50 

logo a coordenadora Mariana Carneiro retorne das férias, irá conversar com ela para os alinhamentos necessários. 51 

O conselheiro José Lucio parabenizou os conselheiros e falou que esse tipo de convite era para partir do conselho, 52 

que tem a obrigação de estar presente para prestar consultoria na educação financeira em outras 53 

organizações/comunidades. A seguir o presidente informou que, sobre o projeto de levar a educação financeira 54 

para as escolas, já conversou com o prefeito Eduardo Braide e colocou o Conselho à disposição para contribuir 55 

com esse projeto.  A seguir o conselheiro José Lúcio colocou em pauta, a título de sugestão para ser debatido nas 56 

próximas plenárias, o mercado de trabalho para os economistas, com ênfase na perícia econômica a exemplo de 57 

outros estados. O assunto foi bastante debatido. O presidente falou que existe um cadastro de economistas peritos 58 

no TJ-MA, porém a informação dos cadastrados é que não há demanda e ao solicitar explicações, o TJ informou 59 

que tem uma fila a ser seguida. O conselheiro Carlos Eduardo também fez uma breve explanação sobre o assunto 60 

e falou que seria interessante   o diálogo institucional entre o Corecon e os Tribunais.  61 

5. Informes do COFECON – O presidente informou que o Cofecon disponibilizou para o Corecon-MA, vinte 62 

ingressos para o CBE. Falou que o ingresso custa vinte reais e sua proposta é que seja disponibilizado nove 63 

ingressos para o Corecon Acadêmico, um para a estagiária do Corecon e dez seriam sorteados para os participantes 64 

inscritos no Mês do Economista. A proposta do presidente foi aprovada por todos os conselheiros. 65 

6. Homologação de Processos: Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e 66 

homologados pelo plenário os seguintes processos: Registro Definitivo: Proc. Nº 040/2021 – Raíra Cristina 67 

Santos Silva; Proc. nº 041/2021 – Fábio Vinícius Pinheiro Maramaldo. Registro Ativo c/Desconto: Proc. nº 68 

043/2021 – Hiroshi Matsumoto. Cancelamento de Registro (não exercício da profissão): Proc. nº 042/2021 – 69 

Jéssika Suetham Lima Oliveira.  70 

Proc. Nº 044/2021 – Balancete 2º Trimestre-2021. 71 

7. O que houver  - Sobre o processo do professor Felipe de Holanda o presidente informou que foi já foi enviado 72 

um ofício em resposta à carta enviada pelo mesmo e com cópia para os conselheiros. Falou ainda que é possível 73 

que o mesmo esteja acionando o Conselho na justiça uma vez que um advogado entrou em contato com o conselho 74 

para solicitar cópia de documentos. A seguir o presidente informou que recebeu em seu gabinete, o representante 75 

da empresa Gustavo Martins Marques, registrada no Conselho desde o ano de 2008. A alegação do mesmo é que 76 

a empresa não presta nenhum serviço na área de economia e que o registro foi efetuado por orientação de um 77 

economista que estava prestando um serviço para a empresa na época do registro. Falou que a empresa está inscrita 78 

na dívida ativa e possui valores bloqueados pela justiça. A empresa vai fazer um documento comprovando as 79 

alegações e o presidente vai ouvir a assessoria jurídica e levará ao plenário para uma análise mais detalhada do 80 

processo. 81 

Encerramento dos Trabalhos - Não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a participação de todos e 82 

deu por encerrada a reunião às 21:55h. Eu, Marlene Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai 83 

assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, 09 de agosto de 2021. 84 

 85 

    86 
Marlene Costa Luz Barbosa    João Carlos Souza Marques         87 

Secretária       Presidente 88 


