1
2
3
4
5
6
7

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA (472ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 24.01.2022
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Participantes: – João Carlos Souza Marques – presidente, Marcello Apolônio Duailibe Barros, Rodrigo Leite
Cruz, Luiz Fernandes Lopes, Carlos Eduardo Nascimento Campos, Paulo Eduardo Pacheco Ronchi, Eduardo
Henrique Santos Pereira, José Lúcio Alves Silveira, Wilson França Ribeiro Filho, Jainne Soares Coutinho, Iêgo
Brunno Costa Castro, André Luiz Lustosa de Oliveira, Eduardo Cássio Beckman Gomes e o economista Fernando
Reis Babilônia.
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Justificativas: José Tavares Bezerra Júnior, Mariana Carneiro C. Nascimento.
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1. Abertura dos Trabalhos: O presidente iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos e
a seguir, colocou em apreciação as Atas das Plenárias Ordinárias nº 470 e 471, realizadas nos dias 13/12/2021 e
07/01/2022, respectivamente, ambas foram homologadas sem restrições.
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2. Informes da Presidência:
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2.1. Chamado para projetos 2022 – O presidente fez uma chamada a todos os conselheiros para que na plenária
seguinte tragam suas sugestões de projetos para o ano de 2022, posteriormente essas ideias serão debatidas e
distribuídas conforme os grupos de trabalho para a realização durante o decorrer do ano.

21
22
23
24

2.2. Solicitação do Corecon Acadêmico de Economia – O Corecon acadêmico fez uma solicitação para a aquisição
de um microfone que será utilizado no novo projeto, que é a criação de um podcast. Por se tratar de uma aquisição
o presidente trouxe essa solicitação ao plenário, que foi aprovada por unanimidade, destacando ser um novo meio
de atrair o público jovem de economistas que consomem esse tipo de conteúdo.
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2.3. Resolução Cofecon n° 2.093/2021, que altera o modelo do Regimento Interno dos Corecons – O COFECON
regulamentou as plenárias, virtuais, por videoconferência, e é necessário que os Corecons façam a alteração em
seus Regimentos Internos, sendo dispensada a homologação pelo COFECON . Dessa forma, o presidente sugeriu
que fosse criada uma pequena comissão para revisão e análise do Regimento afim de aproveitar para fazer outras
alterações necessárias. O plenário concordou e a comissão foi formada com o Presidente João Carlos e os
conselheiros Eduardo Henrique e Paulo Ronchi.
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3. Definição do Calendário de Reuniões para o exercício de 2022 – Foi debatido a questão se poderia manter as
datas das reuniões para a 2ª segunda-feira do mês, ou se os conselheiros gostariam de alterar para outras datas.
Como o número de conselheiros presentes se encontra resumido, o conselheiro Eduardo sugeriu que fosse feita
uma votação no grupo do plenário no whatsapp para que todos pudessem participar. O presidente então acatou a
sugestão, mas sugeriu que fosse feito um formulário para que todos pudessem preencher e escolher a melhor data
para as reuniões, na próxima plenária o presidente informará a todos com base no resultado do formulário.

37
38
39
40
41
42
43
44
45

4. Formação das Comissões de Trabalho – O Presidente sugeriu que fosse mantido as seguintes comissões já
existentes como fixas: Comunicação e Eventos, Acadêmica e Cientifica, Mulher economista e inclusão social,
comissão de fiscalização, e pôr fim a comissão eleitoral (que terão seus membros definidos posteriormente). Como
comissões temporárias o presidente sugeriu que continuasse a do complexo portuário, e a comissão
Potencialidades de São Luís, e também uma comissão voltada para as eleições de 2022. O conselheiro Wilson
sugeriu que mais duas comissões fossem criadas, uma fiscal e tributária, e uma de desenvolvimento regional
visando a área sul do Estado como imperatriz por exemplo. O presidente concordou com os temas levantados pelo
conselheiro, mas sugeriu que esses assuntos dessas possíveis comissões, fossem inseridos dentro dos grupos de
trabalho para serem desenvolvidos ao longo do ano. O Plenário aprovou as comissões citadas anteriormente.

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e dois, realizou-se a quadringentésima
septuagésima segunda Sessão Plenária Ordinária deste CORECON-MA, por vídeo conferência, conforme
regulamentado pelo Cofecon através da Resolução nº 2042, de 06.04.2020, alterada pela Resolução 2058, de 1º
de dezembro de 2020 e a Resolução 2.093 de 1º de dezembro de 2021.
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Quanto aos participantes e presidentes de cada comissão, ficou acordado que será decidido posteriormente no
grupo de whatsapp do plenário, visto que muitos conselheiros não estavam presentes na reunião.
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5. Posse do conselheiro Paulo Eduardo Pacheco Ronchi – O Presidente deu boas vindas ao economista Paulo
Ronchi, e, por conseguinte, o presidente o empossou como conselheiro efetivo.
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6. Eleição do Delegado Regional de Imperatriz – O Presidente empossou o economista Fernando Babilônia, em
recondução ao cargo de Delegado Regional de Imperatriz, em comum acordo entre os conselheiros e a seguir, ele
agradeceu pela confiança, e disse estar empenhado em contribuir nos trabalhos do Corecon-Ma naquela região.
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7. Homologação de Processos: Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e
homologados pelo plenário os seguintes processos: Registro Definitivo: Proc. n° 005/2022 – Mauro Jorge Mafra
Azevedo; Proc. nº 008/2022 - José Roberto Schreiber. Registro Ativo com Desconto: Proc. nº 070/2021 – Manuel
Ventura Campos dos Santos; Proc. nº 006/2022 – Arlete Silva serra; Proc. nº 007/2022 – José Cursino Raposo
Moreira. Cancelamento de Registro: Proc. nº 069/2021- Marco Andrei da Silva G. de Oliveira; Proc. nº 001/2022
– Anabella Santos Sousa; Proc. nº 002/2022 – Nonailton Alves de Santana; Proc. nº 003/2022 – Carlos Alberto
Ramos Silva; Proc. nº 004/2022 – 004/2022 – Websther Acione Silva Arouche.

60
61
62
63
64
65
66
67

8. O que houver: O Presidente destacou e agradeceu a doação de livros, feita pelo professor Antônio Augusto
Brandão e informou aos Conselheiros que estão disponíveis para a leitura na sede do conselho. Ademais, o
presidente destacou que já ocorreu a entrega de alguns prêmios para os ganhadores, faltando apenas 2 pessoas
receberem seus prêmios. Destacando que foi entregue ao Prof. Antonio Augusto Brandão a honraria de
Economista de Destaque Econômico do Maranhão 2021 no dia 19 de janeiro de 2022. Por fim, foi feito o convite
para os economistas e conselheiros, para que participassem do Webnário onde ocorrerá o Lançamento do Livro
do Prof. Eduardo Simões com a Prof.ª. Maria do Carmo Previdelli, no dia 25 de janeiro as 19:30 no canal da
ABED e do Corecon-Ma no Youtube.
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9. Encerramento dos Trabalhos - Não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a participação de todos
e deu por encerrada a reunião às 20:35h. Eu, Marlene Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que
vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, 24 de Janeiro de 2022.
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Marlene Costa Luz Barbosa
Secretária
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João Carlos Souza Marques
Presidente

