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 ATA DA QUADRINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA (465ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

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

12.07.2021. 3 

 4 

Aos doze dias do mês de julho do ano dois mil e vinte e um, realizou-se a quadringentésima sexagésima 5 

quinta Sessão Plenária Ordinária deste CORECON-MA, por vídeo conferência, conforme 6 

regulamentado pelo Cofecon através da Resolução nº 2042, de 06.04.2020.  7 

Participantes: – João Carlos Souza Marques – presidente, Rodrigo Leite Cruz, Frednan Bezerra dos 8 

Santos, Eduardo Cássio Beckman Gomes, Carlos Eduardo Nascimento Campos, José Lúcio Alves 9 

Silveira, Roberto Santos Matos, Francisco Pereira Mascarenhas Júnior, Wilson França Ribeiro Filho, 10 

Mariana Carneiro C. Nascimento, Fernando Reis Babilônia – delegado regional e o conselheiro federal 11 

Heric Hossoé.  12 

Justificativas: André Fernandes Rocha Serra, José Tavares Bezerra Júnior.  13 

1. Abertura dos Trabalhos: O presidente iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de 14 

todos e a seguir, colocou em apreciação a Ata da Plenária Ordinária nº 464, realizada no dia 15.06.2021, 15 

encaminhada por e-mail, que foi homologada sem restrições.  16 

2. Informes da Presidência: 17 

 2.1. Webinário: O Desenvolvimento do Maranhão no Pós-Pandemia e Inserção no Mercado 18 

Global: Limitações e Potencialidades.  O presidente informou que participou da organização do evento 19 

atendendo ao convite do diretor do CIEP Jonatan Almada. Falou que que a ideia surgiu dentro do grupo 20 

da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do qual ele faz parte juntamente com o 21 

conselheiro Frednan. O evento, apesar do pouco tempo que tiveram para organizar foi bem-sucedido 22 

com um público dentro da média esperada. O evento foi gravado e está disponível no youtube. Frednan 23 

também fez as suas considerações e parabenizou a atuação do presidente João e o conselheiro Carlos 24 

Eduardo.  O conselheiro José Lúcio parabenizou o presidente, porém fez algumas observações sobre a 25 

tomada de decisão sem consulta prévia ao plenário. O presidente falou que o evento não foi organizado 26 

pelo Corecon e que participou da organização a convite dos membros da Associação da qual ele também 27 

faz parte. 28 

 2.2. Prêmio Brasil de Economia – informou sobre a prorrogação das inscrições e solicitou o apoio 29 

de todos na divulgação. 30 

 2.3. Gincana Nacional de Economia – informou que as inscrições seguem até o dia 14 de julho e 31 

que até o momento somente cinco inscrições foram confirmadas apesar da divulgação está sendo feita 32 

com frequência tanto na UFMA como na FEST e FACIMP.  33 

 2.4. Programação FNE 2022 - Banco do Nordeste –  Informou que todo ano o BNB solicita a 34 

contribuição do CORECON e demais parceiros para a elaboração da Programação Anual do FNE 2022, 35 

como forma de dar amplas possibilidades de levantar as projeções de financiamento com a fonte FNE 36 

para 2022 no que se refere aos setores econômicos, inclusive Infraestrutura, assim como as sinalizações 37 

de projetos, programas e políticas públicas nacionais e estaduais que possam se integrar à atuação 38 

creditícia do FNE, além das sugestões para a revisão de políticas e programas de crédito e suas condições 39 

de financiamento. Informou que o material foi enviado via e-mail e solicitou aos conselheiros o 40 

preenchimento dos questionários enviados pelo BNB. Colocou em votação para definir se as 41 

contribuições seriam em conjunto ou individualmente. A maioria decidiu pelo preenchimento individual.  42 
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 2.5. Processo Judicial – O presidente informou sobre um processo movido por uma economista 43 

que solicitou o cancelamento do registro no ano de 1999, comprovado nos autos, e por um equívoco não 44 

foi cancelado no sistema permanecendo com o registro ativo até a presente data e sendo inscrita em 45 

dívida ativa as anuidades de 2014 a 2017. O juiz arbitrou o pagamento de 20% do valor da dívida cobrada 46 

indevidamente a título de honorários advocatícios, o pagamento das custas processuais, o cancelamento 47 

do registro e a ação anulatória do débito fiscal com pedido de tutela de urgência antecipada. Como não 48 

cabe recurso, o assessor jurídico do Corecon sugeriu não postergar o pagamento. Após todos os 49 

esclarecimentos o pagamento foi autorizado.   50 

 2.6. Carta representação do ex-conselheiro Felipe de Holanda – Após os devidos informes sobre 51 

o teor da referida carta pelo presidente, o plenário deliberou em unanimidade em rejeitar o pedido para 52 

que sejam reestabelecidos os direitos políticos no plenário, assim como acesso ao grupo do whats app 53 

do plenário.  54 

3. Escolha da Comissão Eleitoral-2021 – a seguir o presidente informou sobre o processo eleitoral que 55 

inicia-se com a escolha dos membros que conduzirão o processo eleitoral-2021. A seguir foram eleitos 56 

os seguintes economistas para compor a referida comissão: Roberto Santos Matos – Presidente, 57 

Francisco Pereira Mascarenhas Júnior e Mariana Carneiro C. Nascimento – Membros Efetivos e Eduardo 58 

Cássio Beckman Gomes – Membro Suplente. 59 

4. Plano de Recuperação de Crédito – O presidente informou que o Corecon-Ma juntamente com outros 60 

Corecons solicitaram ao Cofecon, através de ofício, a prorrogação do RECRED. O Cofecon, através da 61 

Resolução nº 2078/2021, aprovou a prorrogação até o dia 31 de dezembro de 2021, incluindo a anuidade 62 

de 2020. O conselheiro federal Heric Hossoé também fez alguns informes sobre a importância do 63 

programa e sua ampla divulgação.  64 

5. Semana do Economista –  passando para o próximo item da pauta, o presidente passou a palavra para 65 

o conselheiro Carlos Eduardo que apresentou os slides com o planejamento inicial com algumas 66 

sugestões sobre temas e palestrantes sugeridos e ainda não confirmados. O assunto foi bastante debatido 67 

e, por sugestão do conselheiro Frednan, ficou definido que será realizada uma reunião plenária 68 

extraordinária no próximo dia 20 de julho para discutir exclusivamente sobre esse evento inclusive com 69 

o encaminhamento antecipado das sugestões pelo grupo do WhatsApp.  70 

6. Informes do COFECON – dando prosseguimento, o presidente passou a palavra para o conselheiro 71 

federal Heric Hossoé que fez os informes dos assuntos tratados na última reunião plenária do Cofecon. 72 

Informou que foi relator de um processo do Corecon-DF solicitando a homologação de um curso de 73 

relações internacionais e que o mesmo servirá de base para que o Corecon faça o mesmo com o curso 74 

que está em fase de criação na UEMA. Falou que vai encaminhar todos os documentos de modo a 75 

socializar as informações.  76 

7. Homologação de Processos - Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e 77 

homologados pelo plenário os seguintes processos: Registro Definitivo: Proc. nº 037/2021 – Paulo 78 

Salgado Zenha. Reabertura de Registro Definitivo: Proc. nº 039/2021 – Hiroshi Matsumoto.  79 

Cancelamento de Registro PF: Proc. nº 038/2021 – Sandra Ramalho Dutra; Proc. nº 035/2021 – Elbert 80 

Miguel Teixeira Júnior.  Cancelamento de Registro PJ: Proc. nº 034/2021 – Added Assessoria 81 

Econômica S/C Ltda; Proc. nº 036/2021 – Cenário Econômico Consultoria Ltda. 82 

 8. O que houver: O presidente voltou a falar sobre a campanha de valorização profissional que está 83 

sendo realizada pelo Cofecon. Informou que o vídeo gravado pelo conselheiro Marcellus Ribeiro em 84 

breve será veiculado e reforçou o convite aos conselheiros para contribuírem com a campanha.  85 
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A seguir o conselheiro José Lúcio aproveitou a oportunidade para convidar a todos os conselheiros para 86 

participar da sua Defesa de Memorial para Professor Titular na Universidade Federal do Maranhão. A 87 

live poderá ser assistida pela plataforma do google meet, no dia 20 de julho, às 10h da manhã. Falou que 88 

enviará o link posteriormente. Os conselheiros o parabenizaram e confirmaram a presença e o presidente 89 

informou que a divulgação será feita nas redes sociais do conselho. A seguir foi informado sobre o 90 

Prêmio Maranhão de Economia e que as inscrições estarão abertas de 15 de julho a 31 de agosto. O 91 

regulamento já foi publicado no site do Corecon e a divulgação será iniciada junto às instituições de 92 

ensino. 93 

Encerramento dos Trabalhos - Não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a participação de 94 

todos e deu por encerrada a reunião às 22:00h. Eu, Marlene Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a 95 

presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, 12 de julho de 2021. 96 

 97 

    98 
Marlene Costa Luz Barbosa    João Carlos Souza Marques         99 

Secretária       Presidente 100 


