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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA (470ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 13.12.2021 2 

 3 

Aos treze dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e um, realizou-se a quadringentésima septuagésima 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, Frednan Bezerra dos Santos, Rodrigo Leite Cruz, Luiz 7 

Fernandes Lopes, Carlos Eduardo Nascimento Campos, José Lúcio Alves Silveira, Eduardo Cássio Beckman 8 

Gomes, André Luiz Lustosa de Oliveira e Wilson França Ribeiro Filho. 9 

Justificativas: José Tavares Bezerra Júnior, Mariana Carneiro C. Nascimento. 10 

1. Abertura dos Trabalhos: O presidente iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos e 11 

a seguir, colocou em apreciação a Ata da Plenária Ordinária nº 469, realizada no dia 08.11.2021, encaminhada 12 

por e-mail e WhatsApp, que foi homologada sem restrições.  13 

2. Informes da Presidência: 14 

2.1. Oficio Circular 0153/2021 Cofecon –  O presidente informou sobre o oficio encaminhado pelo Cofecon, 15 

acerca da alteração no regimento interno, para que as reuniões plenárias possam ser realizadas de forma virtual, 16 

entretanto, o presidente sugeriu que os encontros também poderiam acontecer de forma híbrida, mas não 17 

descartando as alterações no regimento para a realização de modo virtual também. Todos os conselheiros 18 

aprovaram. O calendário das reuniões será deliberado posteriormente. 19 

2.2 Oficio Circular 0154/2021 Cofecon – Esse oficio altera os dispositivos no manual de arrecadação do sistema, 20 

e também altera o indexador de INPC para IPCA. Além desta alteração, ainda existem outras mudanças 21 

importantes como a dispensa da multa moratória caso seja deliberado pelo plenário, também há alterações quanto 22 

à forma dos honorários advocatícios, antes recolhidos com o advogado, agora serão recolhidos diretamente para 23 

a conta das autarquias onde serão contabilizados como receita extra orçamentária antes de serem repassados ao 24 

advogado. Cabe-se destacar também que as dividas só poderão ser executadas judicialmente se o valor ultrapassar 25 

5x o valor da anuidade. Dessa forma, o plenário decidiu que irá analisar em próxima plenária de forma mais 26 

profunda os pontos importantes e de atenção dessa resolução.   27 

2.3. Resultado do Prêmio Maranhão de Economia – O presidente fez a leitura com o nome dos ganhadores do 28 

prêmio. Na categoria Monografia: 1 º lugar- Lucas de Queiroz Ferreira (As finanças públicas e o financiamento 29 

da mobilidade urbana em São Luís: Uma análise da participação do Governo do Estado na garantia do direito ao 30 

transporte público coletivo através do orçamento público de 20145 a 2018.); 2º lugar- Danielle Rodrigues Silva 31 

(A divisão de gênero na segregação das carreiras: uma análise da participação feminina no ensino superior 32 

presencial no estado do Maranhão nos anos de 2010 e 2019). Na categoria dissertação, a vencedora foi Laura 33 

Regina Carneiro com o respectivo trabalho, Índice de atividade econômica do município de São Luís. Foram 34 

encomendados pequenos troféus como forma de honraria para os vencedores do prêmio, e serão entregues 35 

posteriormente em dias previamente marcados, por conta do contexto de pandemia. Cabe ressaltar que também 36 

serão realizadas lives, para que os ganhadores possam apresentar os seus trabalhos, o Presidente irá se reunir com 37 

a comissão cientifica e acadêmica posteriormente para alinhar os trabalhos.  38 

2.4. Resultado das Honrarias Prêmio Personalidade Econômica, Destaque Econômico e Economista Emérito: 39 

O presidente informou o resultado, após as indicações de nomes feitas na plenária anterior. Dessa forma, na 40 

categoria Personalidade Econômica a vencedora foi a economista Talita de Sousa Nascimento Carvalho; Como 41 

Destaque Econômico o prof. Antônio Augusto Ribeiro Brandão e na categoria Economista Emérito a vencedora 42 

foi a Prof.ª Maria Mary Ferreira. Assim como o prêmio Maranhão de Economia, o presidente sugeriu a entrega 43 

dos troféus posteriormente em datas marcadas.  44 

2.5. Processo administrativo 065/2021: Após um equívoco na contabilidade, foi constatado um erro no ajuste 45 

salarial dos colaboradores Gil Max e Marlene, onde há pendencias desde abril de 2020. O presidente da comissão 46 

de Tomada de Contas, apresentou ao plenário a situação e o que foi conversado com a contadora, onde foi montado 47 

um processo administrativo para que o conselho pudesse se respaldar perante uma auditoria posteriormente. O 48 
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presidente propôs ao plenário que o pagamento da diferença salarial seja pago antes do fim do exercício em uma 49 

única parcela, todos os conselheiros votaram a favor e foi aprovado. 50 

2.6. Processo Ex-Conselheiro Felipe de Holanda: O presidente informou que saiu a decisão da justiça quanto ao 51 

processo envolvendo o ex-conselheiro Felipe, e a decisão do Juiz favorável ao Corecon/Ma, onde ele também faz 52 

a ressalva de que o ex-conselheiro pediu a saída do conselho.  53 

2.7. Convenio Curso de Pericias: A gerente Marlene falou acerca da proposta do curso de pericias em relação a 54 

descontos, a proposta foi enviada no e-mail de cada um dos conselheiros para analisarem, e depois em um outro 55 

momento deliberar no grupo do plenário no Whatsapp. 56 

3. Definição da data de Posse dos novos Conselheiros: A gerente Marlene informou acerca das datas para a 57 

realização da primeira plenária, onde deve ocorrer a posse dos novos conselheiros, e realizada até o dia 10 de 58 

janeiro, foi sugerido que a reunião seja feita no dia 07 e janeiro. Todos concordaram, dessa forma a deliberação 59 

quanto ao local, será feita posteriormente e informada na convocação. Também foi apontado o nome do 60 

conselheiro Heloizo para ser o representante do Corecon/Ma durante o período de vacância, por ser o conselheiro 61 

com mais idade, e todos os conselheiros concordaram com a opção sugerida.  62 

4. Informes Cofecon: O conselheiro Frednan informou acerca das eleições que aconteceram, juntamente com a 63 

assembleia dos delegados eleitores, onde foram eleitos novos conselheiros federais efetivos e suplentes, destacou 64 

o conselheiro Federal Heric que foi reconduzido para mais um mandato. 65 

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

homologados pelo plenário os seguintes processos: Cancelamento de Registro: Proc. nº 055/2021- Maria de 67 

Fátima Moraes dos Santos (com remissão de débitos); Proc. nº 059/2021 – Manoel Antônio Rocha Fonseca; Proc. 68 

nº 060/2021 – Richardson Nunes Soares; Proc. nº 061/2021 – Claudino Lucena Mota; Proc. nº 062/2021 – Patrícia 69 

de Sousa; Proc. nº 063/2021 – Camilla Alves Rodrigues; Proc. nº 064/2021 – Francisca Adiragam Soares de Deus 70 

(com remissão dos débitos); Proc. nº 066/2021 – Margarida Maria de Medeiros B. Moreira; Proc. nº 068/2021 – 71 

Anicia de Jesus Ewerton. Registro Ativo com Desconto: Proc. nº 067/2021 – Silvino Ezon Pinto Ferraz; Proc. 72 

nº 065/2021 – Processo de ajuste salarial dos colaboradores 73 

6. O que houver: Não houve manifestação dos conselheiros. 74 

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

e deu por encerrada a reunião às 21:00h. Eu, Marlene Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que 76 

vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, 13 de dezembro de 2021. 77 

 78 

    79 
Marlene Costa Luz Barbosa    João Carlos Souza Marques         80 

Secretária       Presidente 81 


