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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA (467ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 13. 09.2021. 2 

 3 

Aos treze dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e um, realizou-se a quadringentésima sexagésima 4 

sétima Sessão Plenária Ordinária deste CORECON-MA, por vídeo conferência, conforme regulamentado pelo 5 

Cofecon 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, José Lúcio Alves Silveira, Carlos Eduardo Nascimento Campos, André Luís Lustosa Oliveira, 8 

Roberto Santos Matos, Luiz Fernandes Lopes, Wilson França Ribeiro Filho, Mariana Carneiro C. Nascimento e 9 

Fernando Reis Babilônia.  10 

Justificativas: Rodrigo Leite Cruz, Eduardo Cássio Beckman Gomes, Francisco Pereira Mascarenhas Júnior, 11 

André Fernandes Rocha Serra e José Tavares Bezerra Júnior. 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 466, realizada no dia 09.08.2021, encaminhada 14 

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

2. Informes da Presidência: 16 

 2.1. Economia da Oralidade -  Falou do professor e economista Jorge Cury que ofereceu ministrar uma 17 

palestra sobre economia da oralidade, de forma gratuita pelo canal do youtube do Corecon. Após os devidos 18 

esclarecimentos, ficou acertado que o conselheiro Carlos Eduardo entrará em contato com o  Prof. Jorge Cury 19 

para condução do trabalho de economia da oralidade através da Comissão Científica e Acadêmica. 20 

 2.2. Mês do economista (Feedbacks) -  apresentou um breve relatório sobre o mês do economista falando 21 

que a mobilização foi muito boa e que o resultado foi bem satisfatório. Apresentou alguns números que considerou 22 

importante divulgar, a saber: 271 pessoas se inscreveram no evento; 3.012 visualizações; 143 pessoas se 23 

inscreveram no canal; foram 1.135 horas de exibição total e 194 horas de transmissão. Falou que o canal já conta 24 

com 399 inscritos e 1.426 horas de visualização pública e que para monetizar o canal e começar a ter algum 25 

retorno financeiro será necessário pelo menos 1.000 inscritos e 4.000 horas de exibição pública. Falou ainda que 26 

todos os palestrantes elogiaram a organização e se puseram a disposição para eventos futuros. Abriu a palavra 27 

para os conselheiros fazerem as suas considerações. Frednan fez um breve comentário sobre o mês do economista, 28 

pela primeira vez ter se estendido para o mês inteiro, que em sua opinião, o resultado foi excelente. destacou a 29 

participação do público que enriqueceu bastante o evento. Parabenizou o presidente João Carlos pelo excelente 30 

trabalho. O presidente João finalizou agradecendo a participação e apoio de todos os conselheiros. O conselheiro 31 

federal Heric também parabenizou a toda equipe do Corecon e a todos os conselheiros pela organização do mês 32 

do economista. Aproveitou para fazer uma avaliação geral sobre o CBE. Carlos Eduardo e Fernando Babilonia 33 

também fizeram um breve comentário externando as suas percepções sobre o evento que consideraram bastante 34 

exitoso. Parabenizaram o presidente João e a todos que contribuíram.  35 

 2.3. A pedido do conselheiro frednan, o presidente antecipou o ponto da pauta para informar sobre o 36 

fornecimento do DOI à SEFAZ, para produção de trabalhos a serem publicados na internet. Frednan falou que o 37 

projeto ainda está em fase de formatação e que precisa ser concluído para ser apresentado ao jurídico da secretaria 38 

e depois será marcada uma reunião com o secretário Marcellus para assinatura do termo de cooperação técnica 39 

entre as instituições.  40 

 2.4. Reunião com Sec. Simplício - Pré candidato – Informou que participou de uma reunião com o 41 

secretário estadual da Indústria e Comércio, Simplício Araújo e ele sugeriu marcar uma reunião com os 42 

economistas para apresentar sua proposta de planejamento econômico para o Estado e pretende ouvir sugestões e 43 

ampliar o debate com os economistas. O presidente sugeriu montar uma mesa redonda não só com os economistas 44 

conselheiros, mas que o convite poderia ser estendido a outros economistas que podem contribuir com o debate. 45 

A proposta foi aceita pelos conselheiros e o presidente vai fazer a lista dos participantes, alinhar com o secretário 46 

e posteriormente informará pelo grupo a data e o formato definido.  47 

 2.5. Eleição - informação s/registro de chapa – O presidente passou a palavra para a secretária Marlene 48 

Luz que informou que houve registro de apenas uma chapa com renovação de alguns conselheiros e nomeou a 49 
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composição da chapa. Para delegado eleitor efetivo ficou o conselheiro Frednan Santos e o presidente João Carlos 50 

como delegado eleitor suplente. A seguir o conselheiro Marcello Duailibe, representante da chapa teceu alguns 51 

comentários sobre a composição da mesma informando que já estão elaborando o plano de trabalho para o 52 

próximo ano. Agradeceu a todos e se colocou à disposição para os encaminhamentos necessários. 53 

 2.6. Processo da empresa Gustavo Marques – A seguir, o presidente apresentou a proposta de pagamento 54 

da empresa Gustavo Martins Marques e informou detalhadamente todas as alegações feitas pelo representante da 55 

empresa. Falou também que o débito já está na dívida ativa em fase de execução e o assessor jurídico do Corecon 56 

já emitiu parecer a favor do cancelamento do registro após apresentação da documentação exigida e o 57 

parcelamento imediato do valor executado, com os descontos permitidos pelo RECRED. Após algumas 58 

considerações, foi sugerido que as demais pendências seriam analisadas pela comissão de fiscalização e 59 

posteriormente encaminhada ao plenário para decisão final.  60 

 2.7. Reunião ABED –  informou que participou de uma reunião da Associação Brasileira dos Economistas 61 

pela Democracia do maranhão onde a pauta principal foi sobre o livro em homenagem ao falecido economista 62 

Wilson Cano que conta com artigos de sua autoria, do conselheiro Wilson e do professor Zimbrão.  Falou que o 63 

livro já está à venda de forma antecipada e quem se interessar em adquiri-lo deve entrar em contato com o 64 

conselheiro Frednan. Sobre a publicação digital, será pela amazon e será disponibilizado ao Corecon sem nenhum 65 

custo. Outro assunto tratado naquela reunião foi que a associação se disponibilizou para publicar os vídeos do 66 

mês do economista no canal da ABED e vice-versa.  67 

 2.8. Premiações - Proposta e Indicações – O presidente sugeriu formalizar uma estrutura de premiação 68 

com 4 tipos de prêmios sendo: 1. Economista emérito, que já existe no Corecon, porém sem limitar o número e 69 

sem obrigação anual; 2. Criar uma categoria para premiar empresas que tenham projetos inovadores que tiveram 70 

resultados relevantes para desenvolvimento sustentável. Nesse caso, pedir apoio institucional ao BNB para 71 

identificação dessas empresas; 3. Nas esferas de governo estadual, municipal, secretarias e outros órgãos que 72 

tiveram projetos impactantes para a economia; 4. Condecoração de Honra ao Mérito para economista que 73 

desenvolveu algum trabalho muito relevante e que merece papel de destaque e reconhecimento. Dentro desse 74 

escopo, falou da sugestão da conselheira Mariana que indicou o nome da professora Meire Ferreira, da UFMA, 75 

que atua nas políticas públicas e trabalha a questão de equidade de gênero. Na próxima plenária a conselheira 76 

Mariana fará uma exposição do trabalho desenvolvido pela professora Meire e o plenário decidirá sobre a 77 

indicação. Falou também que o projeto dará visibilidade ao Corecon e com baixo custo. A palavra foi franqueada 78 

e o conselheiro federal Heric fez alguns informes sobre a metodologia das premiações do Cofecon.   79 

3. II Encontro Maranhense de Economia – EME – A seguir o presidente falou que passará a palavra para os 80 

membros da comissão organizadora do II EME, para os devidos informes.  Frednan, falou que trouxe esse assunto 81 

para a plenária por motivo do Conselho já ser parceiro da UFMA nesse evento desde a primeira edição. Informou 82 

que as inscrições já estão abertas e solicitou o apoio do Conselho e dos conselheiros na divulgação do evento. Fez 83 

uma breve apresentação da programação e sobre a composição das mesas. Falou ainda que é um evento 84 

acadêmico, em plataforma fechada e só participa quem se inscrever. Passou a palavra para o Heric que também 85 

falou um pouco do evento e complementou solicitando a divulgação em todos os canais de comunicação do 86 

Corecon e também dos conselheiros. A seguir o conselheiro José Lucio, também membro da comissão 87 

organizadora do evento falou que todas as informações já foram repassadas pelo Frednan e Heric e complementou 88 

convidando a todos os conselheiros para se inscreverem não só para participar mas para se inscreverem nas duas 89 

oportunidades que o evento disponibiliza que é na comunicação oral ou apresentação no resumo expandido. 90 

Agradeceu o assessoramento do presidente João Carlos e informou que mais informações serão disponibilizadas 91 

no grupo. O presidente João Carlos falou da possibilidade da publicação dos artigos do EME na revista Mundo 92 

Econômico e aproveitou para parabenizar a organização do evento. 93 

4. Comissão de avaliação do Prêmio Maranhão de Economia – A secretária informou que de acordo com o 94 

regulamento do prêmio, a comissão deverá ser composta por três representantes do Corecon e um representante 95 

de cada faculdade de economia. Após algumas indicações, ficou definido que a composição será definida 96 

posteriormente pelo grupo.  97 

5. Informes dos Conselheiros – O conselheiro Luiz Fernandes informou que atendeu uma demanda da TV 98 

Assembleia para participar do programa “dívida zero” e falou da importância do Conselho marcar presença e 99 

poder contribuir. O presidente agradeceu ao conselheiro pela relevante contribuição.  100 
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6. Informes do COFECON – O conselheiro federal Heric Hossoé informou que a reunião ampliada foi mais de 101 

avaliação do CBE e análise de processos administrativos. O presidente João informou que o presidente do Corecon 102 

do Amazonas solicitou o apoio dos presidentes dos Corecons na organização do ENAM e que ele pensou, caso o 103 

plenário concorde, em conversar com o presidente do IMESC, econ. Dionatan Carvalho pois eles estão fazendo o 104 

ZEE do bioma amazônico e seria interessante fazer essa apresentação durante o evento, caso o presidente 105 

demonstre interesse.  106 

7. Homologação de Processos: Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e 107 

homologados pelo plenário os seguintes processos: Registro Definitivo – Proc. nº 046/2021 – Paulo Renato Pereira 108 

Pires. Registro Ativo c/Desconto – Proc. nº 045/2021 – Lúcia de Fátima M.S. Medonça. Cancelamento de Registro 109 

(não exercício da profissão): Proc. nº 050/2020 – Luís Eduardo Raposo Rodrigues; 049/2021 – Fabrício Herlon 110 

Guedes da Silva. Cancelamento de Registro p/Falecimento – Proc. nº 047/2021 -  Rossini Ewerton Pereira da 111 

Silva. 112 

8. O que houver -  O presidente informou que o estágio da Mariana termina no próximo dia 25 de setembro e não 113 

pode ser renovado. Colocou em votação a contratação dela como assessora a exemplo do Rodrigo que a antecedeu. 114 

Foi discutido também a necessidade dessa contratação uma vez que o Conselho só dispõe de dois servidores. Após 115 

os devidos esclarecimentos o plenário aprovou a contratação a partir do dia primeiro de outubro. 116 

9. Encerramento dos Trabalhos - Não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a participação de todos 117 

e deu por encerrada a reunião às 21:55h. Eu, Marlene Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que 118 

vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, 13 de setembro de 2021. 119 

 120 

    121 
Marlene Costa Luz Barbosa    João Carlos Souza Marques         122 

Secretária       Presidente 123 

 124 


