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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA (469ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 08.11.2021 2 

 3 

Aos oito dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e um, realizou-se a quadringentésima sexagésima nona 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, Roberto Santos Matos, André Fernandes Rocha Serra, Rodrigo Leite Cruz, Luiz Fernandes Lopes, 8 

Carlos Eduardo Nascimento Campos e Mariana Carneiro C. Nascimento.  9 

Justificativas: Eduardo Cássio Beckman Gomes, Wilson França Ribeiro Filho, André Luiz Lustosa de Oliveira e 10 

José Tavares Bezerra Júnior. 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 468, realizada no dia 11.10.2021, encaminhada 13 

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

2. Informes da Presidência: 15 

 2.1. Resolução Nº 500/2021 –  o presidente informou acerca da resolução que normatiza a concessão de 16 

prêmios e honrarias, frisando que é vedada a transferência e valores monetários aos ganhadores dos prêmios 17 

destacando que o Prêmio Maranhão de Economia que acontece todos os anos não está dentro desta resolução. A 18 

Resolução nº 500/2021 contempla as seguintes categorias: Prêmio Personalidade Econômica, Destaque 19 

Econômico e Economista Emérito. Após as explicações detalhadas sobre a resolução, o presidente colocou para 20 

votação, sendo aprovada sem objeções. Em seguida, passou a palavra para os conselheiros que quisessem fazer 21 

indicações para as categorias indicadas anteriormente. A conselheira Mariana Carneiro pediu a palavra, e na 22 

ocasião apresentou e destacou as contribuições da Prof. Maria Mary Ferreira, na categoria Economista Emérita. 23 

Posteriormente o conselheiro Carlos Eduardo indicou a economista Talita de Sousa Nascimento Carvalho, na 24 

categoria Personalidade Econômica. O presidente João Carlos indicou o nome do prof. Antônio Augusto Ribeiro 25 

Brandão para o premio Destaque Econômico e em seguida apresentou brevemente as justificativas. Após as 26 

indicações, não houveram manifestações contrarias, portanto, ficou decido que será enviado um documento com 27 

os indicados em cada categoria, as justificativas e os seus currículos no grupo do plenário, para que então sejam 28 

aprovadas as indicações.  29 

2.2 Resultado das Eleições-2021 e homologação do Dossiê Eleitoral– A secretária Marlene informou acerca do 30 

resultado das eleições e ressaltou uma pequena melhora em relação aos anos anteriores. Foram 70 votos no total, 31 

1 voto em branco, 2 votos nulos e 67 votos na chapa única inscrita. O conselheiro Frednan pediu a palavra e 32 

destacou a melhora no quantitativo de votos, em comparação ao ano de 2020, também falou sobre a importância 33 

de melhorar os índices para os próximos anos. O conselheiro Carlos Eduardo também destacou e parabenizou o 34 

sucesso das eleições e sugeriu para que no próximo ano fosse feita uma estratégia de marketing para tentar atingir 35 

um número maior de economistas votantes. 36 

3. Homologação do balancete 3º trimestre-2021- Todos os conselheiros receberam anteriormente o balancete do 37 

3º trimestre via e-mail para avaliarem. O presidente da comissão de tomada de contas, o conselheiro Luiz 38 

Fernandes falou que está tudo certo com o balancete, sendo assim, como não houveram observações ou objeções, 39 

por parte dos conselheiros, o plenário aprovou em unanimidade.  40 

4. Homologação da Proposta Orçamentária para 2022-  A proposta orçamentária de 2022 foi enviada também por 41 

e-mail aos conselheiros da comissão de tomada de contas, que emitiu parecer favorável à homologação por parte 42 

do plenário. O conselheiro Luiz Fernandes, presidente da comissão, fez um breve relato sobre a proposta e 43 

informou que está dentro da normalidade e sem nenhuma ressalva, foi aprovada por todos os conselheiros.   44 

5. Escolha da lista tríplice para os seguintes prêmios/honrarias do Cofecon: Conforme ofício enviado pelo cofecon, 45 

foi solicitado a escolha de 3 nomes nas categorias (Mulher Transformadora 2021 e Mulher Economista 2021), e 46 

também a indicação de 1 nome nas categorias: Personalidade Econômica do Ano 2021 e Destaques Econômicos 47 

do Ano 2021. O presidente sugeriu ao plenário a elaboração de um formulário no google para que todos os 48 
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conselheiros pudessem preencher com sua opção de voto, onde a lista com os mais votados será enviada 49 

posteriormente para o COFECON.  50 

6. Homologação de Processos: Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e 51 

homologados pelo plenário os seguintes processos: Cancelamento de Registro: Proc. nº 054//2021- José Paulo 52 

Filho; Proc. nº 056/2021 – Marcus Danilo Franco Nascimento. Proc. Nº 053/2021 – Balancete 3º Trimestre-53 

2021; Proc. nº 057/2021 – Proposta Orçamentária para o exercício de 2022; Proc. nº 058/2021 – Dossiê 54 

Eleitoral-2021. 55 

7. O que houver: O presidente falou acerca de alguns trabalhos que continuam sendo desenvolvidos como a 56 

conversa entre EMAP e a UFMA, na tentativa da realização do projeto de bolsas de pesquisa para os economistas, 57 

mestrandos e graduandos em ciências econômicas, frisando também a importância do apoio da FAPEMA, na 58 

estruturação desse projeto. Se tudo for bem encaminhado, há a possibilidade de começar no início do próximo 59 

semestre letivo. O presidente também reiterou que continua aberto as inscrições de artigos na revista Mundo 60 

econômico, pediu aos conselheiros empenho nesta tarefa, tendo em vista o baixo número de artigos que são 61 

encaminhados e impossibilitando assim a publicação da revista. Também falou sobre o projeto do Corecon 62 

Acadêmico de criar um podcast falando sobre temas correlatos a economia, além de entrevistar economistas. O 63 

conselheiro Frednan solicitou a palavra para lembrar a todos do II Encontro Maranhense de Economia que 64 

acontecerá nos dias 10 e 11 de novembro, e fez o convite ao presidente para que ele participe da mesa de abertura 65 

do evento. O presidente informou que o Corecon está aderindo ao programa UFMA empreendedora e que será 66 

feito um acordo de cooperação técnica para palestras sobre economia, educação financeira e demais projetos nesse 67 

sentido. 68 

8. Encerramento dos Trabalhos - Não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a participação de todos 69 

e deu por encerrada a reunião às 21:50h. Eu, Marlene Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que 70 

vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, 08 de novembro de 2021. 71 

 72 

    73 
Marlene Costa Luz Barbosa    João Carlos Souza Marques         74 

Secretária       Presidente 75 


