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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA (468ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 11.10.2021. 2 

 3 

Aos onze dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, realizou-se a quadringentésima sexagésima oitava 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, José Lúcio Alves Silveira, Roberto Santos Matos, André Fernandes Rocha Serra e Wilson França 8 

Ribeiro Filho.  9 

Justificativas: Rodrigo Leite Cruz, Eduardo Cássio Beckman Gomes, Carlos Eduardo Nascimento Campos e 10 

Mariana Carneiro C. Nascimento. 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 467, realizada no dia 13.09.2021, encaminhada 13 

por e-mail, que foi homologada sem restrições.  14 

2. Informes da Presidência: 15 

 2.1. EMAP –  o presidente informou que a conversa com a EMAP é algo que já vem sendo conduzido a 16 

bastante tempo e que foi retomado. Lembrou aos conselheiros que se trata especificamente da criação de um 17 

projeto de pesquisa envolvendo a Universidade, o Conselho e outros agentes que porventura possam contribuir 18 

nos estudos de avaliação de impacto do Porto do Itaqui. Informou sobre os assuntos tratados na reunião com o 19 

diretor da FAPEMA onde foi discutido o pagamento de bolsa para os alunos de qualquer universidade, bastando 20 

alinhar com os reitores e com o departamento e uma vez que atenda os critérios exigidos o pagamento será 21 

efetuado desde que a EMAP repasse o recurso. E quanto ao projeto eles ficaram de estudar como construir um 22 

edital para delimitar os escopos de trabalho, para poder compor as equipes e fazer os estudos do processo. O 23 

conselheiro André solicitou um tempo de uma ou duas semanas para estudar junto ao pessoal da FAPEMA para 24 

desenhar este projeto. Informou que está tentando uma reunião com a reitoria da UFMA para alinhar sobre o 25 

pagamento das bolsas para poder iniciar este processo antes que se abra o edital, porém, devido falta de espaço na 26 

agenda do reitor ainda não foi possível marcar a reunião. Falou ainda que o Corecon terá um papel importante no 27 

processo, talvez como um órgão validador. O assunto foi amplamente debatido inclusive com várias sugestões 28 

inclusive uma que seria usar o mesmo processo junto a Seplan. Falou que vai aguardar a reunião com a reitoria 29 

da Ufma e também com a FAPEMA para definir a forma e elaboração do edital.  30 

2.2 Parceria com a ACM – Informou que em uma reunião presencial, o presidente provocou os parceiros para 31 

pudessem fazer algum cronograma de atividades, eventos, palestras e foi colocado este desafio também para o 32 

Corecon e de imediato colocou o Corecon à disposição para tentar construir uma agenda de eventos com a 33 

associação comercial e se for o caso convidando professores, economistas do Maranhão e de outros Estados, 34 

presencial ou online para debater sobre determinados assuntos. Sobre esse assunto ficou definido que será criada 35 

uma comissão para definir alguns temas relevantes para então montar um cronograma que, tão logo esteja 36 

concluído, será colocado no grupo da plenária. Solicitou a participação dos conselheiros. 37 

2.3 JUCEMA – Informou sobre o ofício enviado pela Junta Comercial solicitando a indicação da lista tríplice para 38 

ocupar a vaga de vogal que atualmente é ocupada pelo conselheiro federal Heric Hossoé, cujo mandato vai até o 39 

dia 22 de janeiro de 2022 e não pode ser reconduzido. Falou que, acordo com a Resolução nº 475/2017, a lista 40 

tríplice de candidatos a Vogal Efetivo e Suplente da JUCEMA deve ser composta por Conselheiros Efetivos. Após 41 

os informes e alguns questionamentos, ficou definido que o Marcelo Duailibe, Frednan Santos e Roberto Matos 42 

serão candidatos a efetivos. João Carlos entrará como suplente e os outros dois nomes serão definidos no grupo 43 

da plenária e esclareceu que a escolha do vogal e feita pelo Governador do Estado.  44 

2.4 – Premiações – em relação a este tema, já debatido em duas reuniões anteriores, o presidente informou que o 45 

escopo no que diz respeito às regras, sistema de votação para escolha dos homenageados e premiação ainda não 46 

foi concluído devido a muitas demandas mais urgentes como às do TCU em relação ao preenchimento dos 47 

questionários.de auditoria. Falou que o assunto será debatido no grupo da plenária e será colocado na próxima 48 

reunião. 49 
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2.5 – Processo do ex conselheiro Felipe de Holanda – Informou que o mesmo entrou com uma liminar solicitando 50 

a sua reintegração ao quadro de conselheiros, alegando que o mandato dele teria sido cassado. A assessoria jurídica 51 

do corecon já está tomando todas as providencias cabíveis com base nas gravações no dia em que o mesmo 52 

apresentou a sua renúncia. O conselheiro José Lúcio solicitou ao presidente que quando houver assuntos jurídicos 53 

a serem tratados, que o assessor jurídico seja convocado para participar da reunião. O presidente falou que o 54 

assunto já foi bastante discutido em plenária e fez os devidos esclarecimentos.  55 

2.6 – Solicitação de apoio financeiro para o II EME -  O presidente passou a palavra para o conselheiro José Lúcio 56 

que informou que o evento devia ter ocorrido ano passado, mas devido a pandemia foi adiado para este ano. Falou 57 

que está sendo implementando uma agenda positiva, este evento será em conjunto com a UFMA, Corecon e, neste 58 

ano contará também com a parceria da Universidade Federal do Piauí e a do Delta do Parnaíba. Fez um breve 59 

relato da programação conforme exposta no site. A seguir apresentou o custo total de 6 mil reais para a realização 60 

do evento e aproveitou a oportunidade para solicitar apoio financeiro para custear parte das despesas que seria 61 

40% do Cofecon e 60% do Corecon. O conselheiro Frednan também fez uma breve exposição sobre o evento. O 62 

assunto foi bastante discutido e o presidente falou da situação financeira do Corecon e informou que irá ver junto 63 

a contabilidade um valor que possa se adequar ao orçamento que a princípio seria de 2 mil reais e se houver 64 

disponibilidade de recursos e alguma maneira da inclusão, este valor poderia ser aumentado, porém irá consultar 65 

o setor contábil para então fechar um valor. O conselheiro Marcello Duailibe opinou sobre a possibilidade de 66 

tentar viabilizar o teto máximo junto ao Cofecon. O conselheiro André também concordou com o presidente. 67 

Após vários questionamentos, foi definido que será feito uma consulta à contabilidade para que seja definido o 68 

valor do apoio. 69 

3. Informes do COFECON – Não houve. 70 

4. Homologação de Processos: Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e 71 

homologados pelo plenário os seguintes processos: Cancelamento por aposentadoria – Proc. nº 052/2021 – Ana 72 

Paula Lima de Sousa. Cancelamento aposentadoria por invalidez – Proc. nº 050/2021 – Clodomir Borges Moreira 73 

Lima. Cancelamento Pessoa Jurídica – Proc. nº 051/2021 – G. Marques Consultoria e Projetos. 74 

5. Encerramento dos Trabalhos - Não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a participação de todos 75 

e deu por encerrada a reunião às 21:50h. Eu, Marlene Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que 76 

vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, 11 de outubro de 2021. 77 

 78 

    79 
Marlene Costa Luz Barbosa    João Carlos Souza Marques         80 

Secretária       Presidente 81 


