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1. MENSAGEM DO PRESIDENTE 

O ano de 2021 foi marcado pela continuidade do estado de calamidade 

pública e a transição da sociedade global para o que ficou convencionado como o “novo 

normal”, momentum o qual as relações econômicas e sociais perpassaram por uma 

adaptação imutável das formas e mecanismos de seu funcionamento. Uma decolagem 

tecnológica e digital foi forçada alterando as formas de trabalho e trazendo inovação e o 

uso mais intensivo do ambiente virtual como forma de trabalho e de interação social. 

Contudo o aríete dessa decolagem nas portas da sociedade não foi sem 

onerosidade ou impactos nas estruturas de mercado e da sociedade. Embora, seja de prima 

relevância destacar as perdas ocasionadas pela pandemia, com mais elevada estima 

naquelas atinentes as vidas perecidas pela calamidade pública da COVID-19. 

A calamidade pública que forçou o distanciamento nos forçou a enxergar o 

mundo de formas diferente e a nos readaptar, e, não foi divergente no que tange a gestão 

do Conselho Regional de Economia da 15ª Região – CORECON-MA no exercício de 

2021. 

Foi de um esforço hercúleo da equipe administrativa garantir a manutenção 

das atividades e da estrutura do CORECON-MA em funcionamento diante de uma 

redução crescente das receitas correntes, sem reajustes das tarifas cobradas à classe e com 

primazia à redução dos custos internos. 

A adaptação do novo normal no CORECON-MA aos meios virtuais ganhou 

corpo, as reuniões digitais tornaram-se rotina em todo o sistema 

COFECON/CORECONs, possibilitando o igual, senão melhor, desempenho e 

participação dos conselheiros e conselheiras nas atividades ordinárias do exercício. 

Durante o ano o CORECON-MA realizou inúmeras reuniões institucionais 

para manter antigos convênios e novas relações relevantes para a classe dos economistas, 

dentre as quais podemos destacar o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e 

Cartográficos – IMESC; a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de São Luís; 

a Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP; Associação Comercial do 

Maranhão; Federação do Comércio do Maranhão; Junta Comercial do Maranhão; 

Universidade Federal do Maranhão; Grupos de Pesquisa do Departamento de Economia 

da UFMA; Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão – FAPEMA; Secretaria de 

Estado do Planejamento e Orçamento do Maranhão – SEPLAN-MA e Secretaria de 

Fazenda do Estado do Maranhão – SEFAZ-MA. 

Não obstante o fortalecimento institucional a presidência do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento econômico e social de São Luís - COMDES passou a ser 

liderada pelo CORECON-MA. A presidência do CORECON-MA manteve seu espaço no 

Conselho Consultivo do Porto do Itaqui e integrou a coordenação científica e acadêmica 

do Grupo Nacional de Gestores das Finanças Estaduais – GEFIN. 
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Em tratando-se da parceria com a JUCEMA, houve um forte ganho 

institucional no que tange a fiscalização, possibilitando que a Junta Comercial informasse 

às empresas que podem ser fiscalizadas de acordo com os CNAE’s atribuídos à área da 

economia, possibilitando maior controle das informações. 

Quanto a EMAP, ao longo do ano foi retomado um antigo projeto, paralisado 

em 2018, para produção de projeto de pesquisa para área de economia, atentando-se aos 

impactos do Complexo Portuário nas variáveis socioeconômicas e na relação com as 

cadeias produtivas do Estado. Esse projeto desencadeou uma série de discussões que 

incorporaram outras áreas relevantes da pesquisa científica e que resultou no programa 

Porto do Futuro, projeto que financiará estudos científicos relevantes para a estrutura 

socioeconômica do estado e com ampla possibilidade para participação dos economistas. 

No Escopo dos trabalhos, foi priorizado a execução de eventos virtuais para 

debater e pautar os temas atinentes a economia no escopo de webinários, destacando-se a 

continuidade da valorização da Mulher Economista através do Webinário Vozes 

Femininas: por mais mulheres no debate, liderados pela Conselheira Mariana Carneiro 

que presidiu a comissão da Mulher Economista e Inclusão Social. Não obstante, 

ressaltam-se os webinários: O Desenvolvimento do Maranhão no pós-pandemia, 

resultado de uma parceria com a Associação Brasileira de Economistas pela Democracia 

– ABED; Economia da Oralidade, liderado pelo Conselheiro Carlos Eduardo Campos, 

presidente da comissão Científica e Acadêmica; o lançamento do livro em homenagem 

ao falecido prof Wilson Cano, também em parceria com a ABED. 

Ainda no âmbito de eventos virtuais, destaca-se a ousadia para a tradicional 

Semana do Economista do CORECON-MA que se metamorfoseou em Mês do 

Economista no ano de 2022, que contou com mais de 20 palestrantes, 7 painéis 

temáticos, lançamento de obras e workshops e mais de 200 inscritos participantes do 

evento. 

Outro destaque dentre os eventos vai para a contribuição do CORECON-MA 

no novo tradicional evento de economia do maranhão, o Encontro Maranhense de 

Economia, organizado pelo departamento de economia da UFMA e do qual o conselho 

patrocina e apoia institucionalmente, destacando nesse trabalho a participação do 

Professor e Conselheiro José Lúcio Silveira. 

Incluímos no escopo das parcerias a parceria com outros Conselhos regionais, 

destacadamente o do Amazonas, que liderou o Encontro de Economistas e Estudantes de 

Economia da Região Amazônica (ENAM), do qual o CORECON-MA participou das 

discussões temáticas e organização; há espaço para mencionar as publicações com 

parceria do CORECON-MA dos Relatórios Bimestrais de Transparência Fiscal do 

Maranhão – parceria frutífera institucionalizado na gestão do ex. Presidente Frednan 

Santos; apresentação dos resultados do porto do Itaqui aos conselheiros durante plenária 

e a finalização da organização do livro Pandemia e Socioeconômica. 
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Nesse diapasão de dedicação dos conselheiros e dos servidores do 

CORECON-MA deu-se continuidade as antigas rotinas de trabalho com a forma virtual 

sendo adotada durante todo o estado de calamidade e o distanciamento social, medidas 

restritivas e preventivas adotadas durante o funcionamento presencial. 

Reitera-se ainda a consolidação da gestão anterior, a exemplo do canal do 

YouTube do CORECON-MA que ganhou força em número de inscritos e maior alcance 

nacional e internacional de visualização. 

Não obstante, retomou-se atividades anteriormente abandonadas que 

valorizavam a classe dos economistas, incluindo no leque das premiações as honrarias 

Economista de Destaque Econômico do Maranhão; Economista Emérito e Personalidade 

Econômica do Maranhão. Mantendo os prestígios anteriormente concedidos aos 

estudantes e pesquisadores de economia nas categorias: Monografia, Dissertação e Artigo 

Científico. 

Nesse ano extremamente longo e complicado, sobrecarregado de adaptações 

a gestão da presidência só foi possível com o apoio da plenária e da equipe administrativa, 

dentre os quais reitero agradecimentos ao Vice-presidente Marcello Duailibe; aos 

amplamente dedicados conselheiros: Mariana Carneiro, André Fernandes, Wilson Filho, 

Frednan Santos; Eduardo Campos, Rodrigo Cruz, Luiz Fernandes e Roberto Matos;  à 

equipe administrativa: Marlene Luz, Gil Portela e Mariana Campos; e, por fim, ao 

Conselheiro Federal Heric Hossoé. 

Reforço a importância de inúmeros conselheiros e economistas, não 

supracitados, bem como de professores e estudantes de economia no desempenho de 

inúmeras atividades deste CORECON-MA, à exemplo das contribuições do CORECON-

MA acadêmico liderados pela presidente Safira Carvalho. 

Desejo uma excelente continuidade de crescimento para o CORECON-MA 

nas próximas gestões e o fortalecimento integrado da profissão dos economistas. 

 

 

 

João Carlos Souza Marques 

Presidente do CORECON-MA 
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2. COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE 

ECONOMIA DA 15ª REGIÃO – MARANHÃO (2021) 

 

DIRETORIA  

João Carlos Souza Marques (presidente) 

Marcello Apolônio Duailibe Barros (vice-presidente) 

DELEGADO DE IMPERATRIZ-MA 

Fernando Reis Babilônia 

 

CONSELHEIROS EFETIVOS 

André Fernandes Rocha Serra 

André Luiz Lustosa de Oliveira 

Carlos Eduardo Nascimento Campos 

Frednan Bezerra dos Santos 

Heloizo Jerônimo Leite 

João Carlos de Souza Marques 

José Lúcio Alves Silveira 

Marcello Apolônio Duailibe Barros 

Rodrigo Leite Cruz 

Roberto Santos Matos 

Marcellus Ribeiro Alves 

Eduardo Cássio Beckman Gomes 

 

CONSELHEIROS SUPLENTES 

Daniel Roosevelt Oliveira Sá 

Erivam de Jesus Rabelo Pinto 

Francisco Pereira Mascarenhas Júnior 

Joçara Felipe de Paula 

José Aderaldo do Nascimento Neto 

José Tavares Bezerra Junior 

Luiz Fernandes Lopes 

Mariana Carneiro C. Nascimento 

Wilson França Ribeiro Filho 

 

 

GERENTE EXECUTIVA 

 

Marlene Costa Luz Barbosa 

 

ASSESSORIA JURÍDICA 

Gil Max Couto Portela 

ASSESSORIA CONTÁBIL 

Benigna de Jesus da Silva Costa 
 

ENDEREÇO 

Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, sala 104, Casa do Trabalhador - Calhau, São  

Luís-MA. Telefones: (98) 3246-1784 Site: www.corecon-ma.org.br  

E-mail para contato: gerencia@corecon-ma.org.br 

 

http://www.corecon-ma.org.br/
mailto:gerencia@corecon-ma.org.br
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3. VISÃO GERAL DA UNIDADE 

3.1 Identificação da Unidade 

Nome da Entidade: Conselho Regional de Economia 5ª Região – MA 

Denominação Abreviada: CORECON-MA 

Órgão de vinculação: Conselho Federal de Economia - COFECON 

CNPJ: 06.991.608/0001-01 Situação Cadastral: Ativa 

Natureza Jurídica: 110-4 - Autarquia Federal 

Principal Atividade: Atividade de Organizações Associativas Profissionais 

Endereço: Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Casa do Trabalhador, salas 102/104 – 

Calhau – CEP: 65.074-220 – São Luís-MA. 

Telefone: 98 3246-1784   

Página da Internet: www.corecon-ma.org.br 

Endereço Eletrônico: presidencia@corecon-ma.org.br; gerencia@corecon-ma.org.br; 

coreconma.contato@gmail.com   

3.2 Normas Relacionadas à Entidade 

Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento da entidade: 

O Conselho Federal de Economia (COFECON), com sede na Capital Federal, e os 

Conselhos Regionais de Economia (CORECON´s), criados pelo art. 6º da Lei 1411/51, são 

autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público e tem como função precípua a 

fiscalização da atividade profissional dos economistas e dos prestadores de serviços de economia 

e finanças. 

Legislação aplicada: 

 Lei nº 1.411, de 13 de agosto de 1951 - Dispõe sobre a Profissão de Economista. 

 Decreto nº 31.794, de 17 de novembro de 1952 - Dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da profissão de economista, regida pela Lei nº 1.411, de 13.08.1951, e dá outras 

providências. 

 Lei nº 6.021, de 03 de janeiro de 1974 - Altera dispositivos da Lei n.º 1.411, de 

13.08.1951, que dispõe sobre a profissão de economista; atualiza valores das anuidades, 

taxas e multas, subordinando-as a percentuais do maior salário mínimo, e altera a 

denominação dos Conselhos Federal e Regionais. 

 Lei nº 6.206, de 07 de maio de 1975 - Dá valor de documento de identidade às carteiras 

expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional e dá outras providências. 

 Lei nº 6.537, de 19 de junho de 1978 - Altera dispositivos da Lei n.º 1.411, de 

13.08.1951, que dispõe sobre a profissão de Economista. 

 Lei nº 6.839, de 30 de outubro de 1980 - Dispõe sobre o registro de empresas nas 

entidades fiscalizadoras do exercício de profissões. 

 Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011 - Dá nova redação ao art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 

de julho de 1981, que dispõe sobre as atividades do médico-residente e trata das 

contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral. 

3.3 Organograma 

http://www.corecon-ma.org.br/
mailto:corecon-ma@cofecon.org.br
mailto:gerencia@corecon-ma.org.br
mailto:coreconma.contato@gmail.com
http://www.cofecon.org.br/legislacao/legislacao-aplicada/210-legislacao/61-lei-no-1411-de-13-de-agosto-de-1951
http://www.cofecon.org.br/legislacao/legislacao-aplicada/210-legislacao/62-decreto-no-31794-de-17-de-novembro-de-1952
http://www.cofecon.org.br/legislacao/legislacao-aplicada/210-legislacao/63-lei-no-6021-de-03-de-janeiro-de-1974
http://www.cofecon.org.br/legislacao/legislacao-aplicada/210-legislacao/66-lei-no-6206-de-07-de-maio-de-1975
http://www.cofecon.org.br/legislacao/legislacao-aplicada/210-legislacao/64-lei-no-6537-de-19-de-junho-de-1978
http://www.cofecon.org.br/legislacao/legislacao-aplicada/210-legislacao/67-lei-no-6839-de-30-de-outubro-de-1980
http://www.cofecon.org.br/dmdocuments/Lei%2012.514.pdf
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3.4 Competências  

O Conselho Regional de Economia – 15ª Região –MA, com sede e foro em 

São Luís e jurisdição em todo o Estado do Maranhão, é uma Autarquia Federal 

fiscalizadora da profissão de economista, dotada de personalidade jurídica de direito 

público, com autonomia administrativa e financeira, e pertencente ao sistema 

COFECON/CORECONS. Conforme seu Regimento Interno é constituído: 

 Da plenária, órgão deliberativo do Conselho, integrado, por no mínimo, 9 (nove) 

Conselheiros Efetivos, substituíveis por Conselheiros Suplentes em igual número, 

todos   eleitos em conformidade com disposições legais e regulamentação baixada 

pelo COFECON – Conselho Federal de Economia (Art. 5º e § 4º do art. 6º da Lei 

nº. 6.537/78); 

 Da Presidência, seu órgão Executivo, a que se subordinam os serviços 

administrativos criados pelo próprio órgão em razão de suas finalidades legais, 

necessidades de serviços e disponibilidade de meios; 

 Da Delegacia, sua representação na área de sua jurisdição; 

 Das Comissões, órgãos colegiados específicos, constituídas para a execução de 

determinadas tarefas ou para atingir fins que não justifiquem a criação de serviço 

permanente; 

 Assessorias Técnicas: Órgãos que visam suprir os serviços de assessoramento 

e/ou assistência das atividades de gestão do Presidente e do Conselho. 

 Secretaria Executiva: Órgão de execução de atividades meio e apoio às atividades 

fins. 
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4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO 

OPERACIONAL 

Na primeira reunião ordinária de 2021, teve-se a eleição e posse da nova 

diretoria e novos Conselheiros do CORECON-MA conforme dita os certames do 

Regimento Interno do CORECON-MA. Após o encontro, indicou-se a data para a 

primeira reunião plenária com a nova composição, formulando assim a primeira reunião 

de planejamento para o ano de 2021. 

Comissões de Trabalho 

Nesta segunda reunião de 2021, conforme adotou-se como padrão no 

CORECON-MA, estabeleceram-se as novas comissões de trabalho – além daquelas 

obrigatórias regimentalmente (Tomada de Contas, Licitação e Eleição) e através da 

Portaria nº 003, de 11 de janeiro de 2021, definiu-se e publicou-se a nova composição e 

distribuição dos conselheiros nas atividades, conforme descrito abaixo: 

Comissão de Tomada de Contas 

Atribuições: Acompanhar as demonstrações de receita e despesa do CORECON, 

conferindo a regularidade das despesas efetivadas, inclusive dos bens patrimoniais 

permanentes. Exercer o papel de controle interno, emitindo pareceres conclusivos sobre 

balancetes trimestrais e prestação de contas do CORECON. 

Componentes Efetivos: Luiz Fernandes Lopes (presidente), Carlos Eduardo Nascimento 

Campos e André Luiz Lustosa de Oliveira. 

Suplentes: Heloizo Jerônimo Leite, Rodrigo Leite Cruz e Mariana Carneiro C. 

Nascimento. 

Comissão de Licitação 

Atribuições: Efetivar os processos de aquisição de bens e de contratação de serviços, de 

acordo com os parâmetros definidos pela Lei Federal nº 8.666/93. 

Componentes Efetivos: Eduardo Cássio Beckman Gomes, na condição de Presidente; os 

Servidores Marlene Costa Luz Barbosa e Gil Max C. Portela.  

Suplentes: Rodrigo Leite Cruz e Mariana Carneiro C. Nascimento. 

Comissão Eleitoral 

Atribuições: Coordenar o processo eleitoral para a renovação do terço de conselheiros e 

delegado eleitor. 

Componentes Efetivos: Roberto Santos Matos, na condição de Presidente; os Servidores 

Francisco Pereira Mascarenhas Júnior e Mariana Carneiro C. Nascimento. 

Suplente: Eduardo Cássio Beckman Gomes. 

 

Comissão de Fiscalização e Valorização Profissional 
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Planejar e elaborar procedimentos de fiscalização do exercício da profissão. Analisar e 

emitir parecer nos processos de pedido de cancelamento de registro. Articular, organizar 

e promover ações que visem o fortalecimento do mercado de trabalho do economista e a 

visibilidade profissional. 

Componentes: Rodrigo Leite Cruz (presidente); Luiz Fernandes Lopes; André Luiz 

Lustosa de Oliveira; Carlos Eduardo N. Campos; Gil Max Couto Portela; João Carlos 

Souza Marques 

Comissão Científica e Acadêmica 

Atribuições: Planejar e organizar o Prêmio Maranhão de Economia; grupos de estudos; 

publicações em parceria com universidades e institutos de pesquisas. 

Componentes: Carlos Eduardo N. Campos (presidente); André Fernandes da Rocha; 

Wilson França Ribeiro Filho; Heric Santos Hossoé; José Tavares Bezerra Júnior; 

Francisco Pereira M. Júnior; Mateus Pedrosa (Corecon Acadêmico); Erivam de Jesus 

Rabelo P. Júnior; João Carlos Souza Marques 

Comissão de Comunicação/Eventos  

Atribuições: Aperfeiçoar os mecanismos de comunicação interna e externa do 

CORECON-MA, inserindo-o na agenda econômica e na mídia, viabilizar mecanismos de 

transparência institucional e construir uma agenda institucional com vista a construção de 

parcerias; organizar e Planejar o evento de modo a garantir forte repercussão midiática e 

engajamento dos profissionais e estudantes. 

Componentes: André Fernandes da Rocha (Presidente); Frednan Bezerra dos Santos; 

Carlos Eduardo N. Campos; José Lúcio Alves Silveira; Wilson França Ribeiro Filho; Luiz 

Fernandes Lopes; Francisco Pereira M. Júnior; José Aderaldo do Nascimento Neto; 

Mateus Pedrosa (Corecon Acadêmico); João Carlos Souza Marques. 

Comissão de Captação de Recursos/Convênios 

Atribuições: Planejar e viabilizar recursos externos para os eventos a serem realizados 

pelo CORECON. Firmar convênios 

Componente: Marcello A. Duailibe Barros (Presidente); Roberto Santos Matos; Wilson 

França Ribeiro Filho; André Luiz Lustosa de Oliveira; Eduardo Cássio Beckman Gomes; 

Marcellus Ribeiro Alves; João Carlos Souza Marques 

Comissão da Mulher Economista e Inclusão Social 

Atribuições: Promover e discutir o tema da inclusão social e da mulher economista. 

Reiterar a importância de ações inclusivas no desempenho da economia. Promover a 

valorização e a inclusão de minorias dentro das ações do Conselho.   

Componentes: Mariana Carneiro C. Nascimento (presidente); Joçara Felipe de Paula; 

Mariana da Silva Campos (convidada); Nilce Cardoso (convidada); Marlene Costa Luz; 

Raphaela Sereno Silva Borba (convidada); André Fernandes da Rocha; Anacleto Aníbal 

(convidado); João Carlos Souza Marques 
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4.1 Missão, Visão e Valores 

Missão 

Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país e assegurar o exercício 

legal e ético da profissão do economista. 

Visão 

Ser referência como entidade profissional que contribui de forma decisiva para o 

desenvolvimento econômico com justiça social. 

Valores 

O Economista pautará a sua conduta profissional pelos seguintes princípios e valores 

éticos: a) honestidade; b) trabalho; c) justiça social; d) liberdade; e) fraternidade; f) 

humanidade; g) compromisso   com   o   desenvolvimento profissional e intelectual da 

pessoa humana e com o progresso da sociedade. 

4.2 Planejamento Estratégico e Governança 

No ano de 2021, a gestão do CORECON-MA atuou com ações que buscam 

valorizar a profissão e fortalecer a classe dos economistas dentro do Estado. A estratégia 

de valorização focou na difusão de informações, atividades e participação do CORECON-

MA dentro de reuniões estratégicas e discussão do desenvolvimento econômico e 

atribuições do economista no escopo público e privado. 

O nosso plano de trabalho para o exercício de 2021 foi ampliado e discutido 

nas três primeiras reuniões do ano, com contínuas modificações e adaptações ao longo 

das reuniões plenárias ordinárias e reuniões extraordinárias que visam atender ações 

específicas. 

Aos primeiros meses do ano reservou-se grande parte da agenda para 

fortalecimento das relações institucionais com várias secretarias, órgãos públicos, 

associações, sindicatos e outras entidades, dos quais resultaram na participação de 

eventos, conselhos e produtos. 

A presidência do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Social foi atribuída ao presidente do CORECON-MA na gestão 2021-2022; deu-se 

continuidade a participação da diretoria no Conselho Consultivo do Porto do Itaqui; além 

disso, manteve-se o assento de Vogal para o Conselheiro Heric Santos Hossoé e o 

conselho da FIEMA para o Conselheiro José Aderaldo Neto. 

Com a continuidade do distanciamento social e medidas restritivas e de 

afastamento o planejamento do ano manteve boa parte do funcionamento da estrutura do 

CORECON-MA de forma virtual. As reuniões plenárias, com exceção da tomada de 

posse (1º reunião do ano) foram todas realizadas de forma virtual e gravadas conforme 

estabelecido pelo sistema COFECON. 
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A pandemia afetou o nível de renda das famílias e muitos relatos dos 

economistas confirmam o impacto também nessa classe profissional. Como consequência 

o CORECON-MA continuou tendo redução significativa no número de novos registros, 

bem como o aumento do número de cancelamentos. 

A análise cadastral datada de 31 de dezembro de 2021 (Gráfico 01) apresenta 

o cenário desafiador do CORECON-MA diante da pandemia da COVID-19 com um 

amplo número de cancelamentos em relação ao número de registros. Contudo é 

importante destacar que no período pré pandemia (2016-2018) os cancelamentos eram 

muito maiores e que em 2021 a formação de novos estudantes de economia foi penalizada 

pela COVID-19, havendo inúmeros atrasos em relação a graduação das Universidades 

Públicas e Privadas do Maranhão. 

 

Gráfico 01: Registros e Cancelamentos de 2010 até 2021. 

Dentre as estratégias para mitigar o cancelamento e a inadimplência manteve-

se o mesmo valor da anuidade de 2020 para 2021. Além disso, para tentar incentivar o 

registro buscou-se maior aproximação da academia, na UFMA em São Luís e FACIMP 

e FEST em Imperatriz.  

Além disso foi priorizado estrategicamente economizar nas despesas do 

CORECON-MA, fazendo-se assim, esforço hercúleo para não prejudicar as contas do 

Conselho, criar poupança com objetivo de montar reserva de contingência e estrutural 

para futuras oscilações econômicas dentre as quais a pandemia reforçou a necessidade da 

gestão de risco.  

Dessa forma, ressalta-se que o CORECON-MA, recebeu e saldo da gestão 

anterior R$ 15.555,90 em conta e entregou 2021 com saldo de R$ 50.866,98 e manteve 

nas suas atividades todos os trabalhos realizados no ano de 2020, além de patrocinar com 

R$ 4.000 o II Encontro Maranhense de Economia. 
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Ressalta-se também que se deixou apenas R$ 1.922,10 em débitos vencidos 

para 2022, referentes a aquisições realizadas em dezembro e que devido ao feriado não 

puderam ser pagos em tempo para computo no exercício corrente. 

Ademais reitera-se o cenário caótico para o planejamento que se desdobrou 

em inúmeras atividades para mitigar os efeitos da pandemia dentro do Conselho, o 

compromisso com a transparência das informações das atas de reunião plenária e 

informes do CORECON-MA no site e nas redes sociais, além do contínuo cumprimento 

das regras fiscais e da transparência das contas deste conselho. 
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4.3 Descrição sintética das principais ações realizadas no exercício de 2021 

Webinar Especial: Vozes Femininas: por mais mulheres no debate 

Evento realizado em parceria nos dias 11 

e 12 de março com profissionais e 

professoras especialistas na discussão de 

gênero, bem como a participação de 

mulheres que atuam no mercado de 

economia e em defesa dos direitos 

sociais. 

Foram convidadas: Profa. Dra. Mary 

Ferreira; Hérica Uchôa; Profa. Ms. Aline 

Barros; Profa. Ms. Alessandra Caumo; 

Dirlene Silva e Sara Morais. 

 

 

 

 

Imagem: material de divulgação nas redes sociais. 

 

Imagem: material de divulgação do webinário vozes femininas com cronograma 
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Webinário O desenvolvimento do Maranhão no Pós-Pandemia: 

O Webinário: o Desenvolvimento do Maranhão 

no pós-pandemia foi realizado entre 8 e 9 de 

julho com a temática de pautar estratégias e 

potencialidades para recuperação da atividade 

econômica e o planejamento econômico de 

longo prazo do Maranhão. 

Foram convidados o Prof. Ms. Wilson França; 

o pesquisador Eduardo Campos; o presidente 

do CORECON-MA, Ms. João Marques; o 

diretor de projetos da EMAP, Artur Costa; o 

prof. Dr. Ribamar Sá e a pesquisadora Dra. 

Talita Nascimento, além da moderação do 

CIEPP por Jhonatan Almada e a parceria 

institucional com a Associação Brasileira de 

Economistas pela democracia. 

 

 

 

 

 

 

Imagens: material de divulgação do 

webinário: o desenvolvimento do maranhão no pós-pandemia. 
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Apresentação Colégio Pentágono: 

A convite do Colégio 

Pentágono em São Paulo, 

o presidente do 

CORECON-MA 

ministrou palestra 

explicando a função dos 

economistas, o que faz o 

profissional e o que é 

estudar economia. 

Visando incentivar novos 

estudantes no Brasil. 

O projeto foi para a feira 

de profissões do colégio. 

 

Mês do Economista: 

 

Em comemoração ao dia do economista, de 11 até 25 de agosto de 2021 foi realizado o mês do 

economista, contando com inúmeros palestrantes e uma programação bem vasta de atividades. 

O evento contou com mais de 20 palestrantes, workshops e mais de 200 inscritos. 

Além disso teve apoio institucional da UFMA, 

FACIMP, FEST e do Banco do Nordeste para 

divulgação e auxilio na programação. 

O evento contou com secretários de estado do 

Maranhão, de Alagoas e Santa Catarina. 

Professores do Brasil todo, profissionais do 

mercado financeiro, da Comissão Econômica 

para América Latina – CEPAL, do 

EUROSOCIAL da ONU, da Asociación 

Iberoamericana de Financiación Local – AIFIL 

e do Grupo de Gestores Nacionais das Finanças 

Estaduais – GEFIN. 

No evento também houve o lançamento do livro 

Economia Brasileira: de Getúlio a Dilma 
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Imagens: Vários materiais de divulgação do mês do Economista 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens: Vários materiais de divulgação do mês do Economista 
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Imagens: Vários materiais de divulgação do mês do Economista 
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Programação do Mês do Economista 

Mesa de Abertura do Evento. 19h 

João Marques – Presidente do 

CORECON-MA 

Heric Hossoé – Chefe de 

Departamento de Economia UFMA/ 

Representante das universidades 

FACIMP e FEST. 

Painel 1. Situação Fiscal dos Estados e Pacto 

Federativo – 19:30 – 21:00 

Prof. Dra. Célia Carvalho – Presidente do 

GEFIN e     Sócio-Fundadora da AIFIL 

Me. Michele Roncalio – Secretária Adjunta 

da Fazenda na SEFAZ – SC 

Dr. George Santoro – Secretário de 

Estado da Fazenda de Alagoas – 

SEFAZ-AL 

Moderação: Marcello A. Duailibe – 

CORECON-MA 

Painel 2. Mulher Economista e Inclusão – 

Invisibilidade e divisão sexual do Trabalho 

14:00 – 15:30 

Profª. Dra. Hildete Melo – Professora da 

UFRJ Profa. Dra. Neuzeli – Professora da 

UEMA Moderação: Mariana Carneiro– 

CORECON-MA 

Painel 3. Panorama Econômico: Brasil, 

Nordeste, Maranhão e a Pandemia 19:30 – 20:30 

Luiz Esteves - Economista - Chefe do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do 

Nordeste – ETENE 

Dionatan Silva Carvalho – Presidente do Instituto Maranhense de Estudos 

Socioeconômicos e Cartográficos – IMESC 

Moderação: Fernando Babilônia – CORECON-MA 

Painel 4. Autonomia Econômica e Inclusão Social 

14:00 – 15:20 

Me. Gustavo Costa – SEPLAN-MA 

Maria Dolores Almeida – Consultora do EUROSOCIAL+ 

Moderação: Mariana Carneiro – CORECON-MA e Célia Carvalho- GEFIN/AIFIL 

Painel 5. Mercado Financeiro e de Capitais 

– Pandemia e Avaliação de Riscos 19:30 – 21:20 

Prof. Me. William Lima Freire – Professor da FEST 

Me. Alvaro Ballejo - Sócio Fundador da Mais Capital - Genial Investimentos 

Fábio Bittar - Diretor de Finanças Públicas da Fitch Ratings 
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Moderação: Francisco Mascarenhas– CORECON-MA 

Painel 6. Estratégias para o Desenvolvimento Econômico 14:00 – 

16:00 

Carlos Mussi - Diretor da Comissão Econômica Para América Latina e Caribe – 

CEPAL no Brasil 

Prof. Dr. Luiz Eduardo Simões de Souza - Professor da Universidade Federal do 

Maranhão - UFMA 

Prof. Dr. André Roncaglia – professor da Universidade Federal de São Paulo - 

UNIFESP 

Moderação: Wilson França– CORECON-MA 

Painel 7. Panorama da Indústria 

Nacional e Perspectivas para o Maranhão 19:30 – 20:30 

Prof. Dr. Leandro Morais, de Almeida – Professor da Universidade Federal do Pará - 

UFPA 

Sr. Simplício Araújo – Secretário de Estado da Industria, Comércio e Energia do 

Maranhão – SEINC-MA 

Moderação: João Marques – CORECON-MA 

Painel 8. Conexão China: 

Dilemas do desenvolvimento 14:00 – 16:00 

Prof. Dr. Elias Jabbour – Professora da UERJ Prof. Dr. Ricardo Zimbrão – 

Professor da UFMA Moderação: Frednan Santos – CORECON-MA 

MESA DE APRESENTAÇÃO. Grupos 

Maranhenses de Pesquisa em Economia 19:20 – 21:40 

Representantes/Líderes dos Grupos Convidados: 

1. ERA – Zimbrão 

2. GEPHE – Luiz Eduardo 

3. DEAB – José de Ribamar Sá Silva 

4. NEAMA - Rodrigo e Lucy 

5. LIPO – Saulo Pinto 

6. GAPE - Alex Brito 

7. NESP - André Lustosa 

Moderação: Heric Hossoé– COFECON 

Mesa: lançamento do Livro: Desenvolvimento e seus Impasses no Século XXI 

18:30 - 19:30 

Benjamin Alvino de Mesquita - Professor do PPGDSE UFMA 

Elizeu Serra de Araujo – Professor do PPGDSE UFMA Welbson do Vale Madeira - 

Professor do PPGDSE UFMA Moderação: Rodrigo Leite Cruz– CORECON-MA 
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Lançamento do Livro em Homenagem ao Wilson Cano 

 

Imagem: Live de lançamento do livro do Wilson Cano. 

Publicações em conjunto com o Grupo de Pesquisa em Economia Regional Aplicada 

Em parceria com o Grupo de 

Pesquisa em Economia Regional 

Aplicada – ERA, o CORECON-

MA auxiliou na publicação de 14 

estudos ao longo de 2022 sobre os 

mais diversos temas da economia. 

A parceria se dá com a integração 

de Conselheiros no Grupo de 

Pesquisa e o coordenador-líder do 

Grupo Ricardo Zimbrão Affonso de 

Paula. 

Os produtos saem em parceria 

institucional resultado de 

pesquisadores, conselheiros, 

professores e economistas que 

integram o ERA.  

 

 

 

Imagem: três capas dos Textos para Discussão elaborados pelo Era e o CORECON-MA. 
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XII ENAM: O 

desenvolvimento Regional 

Sustentável 

Em parceria com os 

CORECONs da região 

amazônica e liderados pelo 

CORECON-AM, o CORECON-

MA participou da organização e 

do cronograma de atividades do 

XII ENAM e indicou um 

palestrante local, o prof. Dr. 

Welbson Madeiro para ministrar 

palestra sobre o 

desenvolvimento dos municípios 

do MATOPIBA. 

 

 

 

Relatório De Transparência Fiscal Do Maranhão 

Desde 2020, o CORECON-MA possui uma parceria institucional com a Secretaria de 

Estado do Planejamento e Orçamento – SEPLAN-MA para elaboração do Relatório de 

Transparência Fiscal do Maranhão. O CORECON atua na leitura do material, divulgação 

e emissão dos D.O.I. 
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LIVRO PANDEMIA E SOCIOECONOMIA 

Durante 2021 o livro foi confeccionado, organizado e diagramado para ser publicado em 

2022. O livro conta com mais de 30 profissionais discutindo o cenário nacional, 

internacional, estadual e municipal no que tange aos impactos econômicos e sociais da 

pandemia durante 2020-2021. 

O CORECON-MA E AS MÍDIAS SOCIAIS 

No que se refere as mídias sociais, o 

CORECON-MA continuou evoluindo nas 

principais mídias de atuação. O principal canal de 

divulgação das atividades tornou-se o Instagram na 

página @corecon.ma, a manutenção dos 

informativos ficou para o site www.corecon-

ma.org.br e os eventos online foram com 

transmissão no canal do YouTube CoreconMA. 

O canal do YouTube saiu de 197 

inscritos para 436 ao final de 2021, fruto destacado 

para os resultados do Mês do Economista. Foram 

89,6 mil minutos de exibição, 4.972 visualizações, 

683 likes no ano (1.003 desde a criação do canal) e 

visitantes nacionais, de Portugal e da Holanda. 

 

 

https://www.instagram.com/corecon.ma/?hl=pt-br
http://www.corecon-ma.org.br/
http://www.corecon-ma.org.br/
https://www.youtube.com/c/CoreconMA
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Imagem: recorde do relatório do 

YouTube 

 

O Vídeo com maior visualização foi 

a abertura do Mês do Economista 

2021, com 631 visualizações. 

Ao todo mês do economista 2021 

superou 2.000 visualizações no 

YouTube. 

 

 

 

 

Imagem: recorde do relatório do YouTube 

 

Imagem: cabeçalho da página do YouTube do CORECON-MA 

 

O número de seguidores da página do Corecon-MA no Instagram cresceu 

aproximadamente 40%, saindo do marco de 1.000 seguidores em 2020 para 1.421 

seguidores ao final de 2022. 

 

Imagem: print do cabeçalho do Instagram do CORECON-MA 

O nosso site também foi uma importante ferramenta de interlocução com a 

sociedade através da publicação de diversos artigos ao longo do ano e divulgação dos 

materiais do CORECON-MA e ações, disponibilização de download dos livros e edições 

da Revista Mundo Econômico. 
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Imagem: Visão de um artigo publicado no site do Corecon MA. 

 

Além dos avanços na comunicação com os economistas, divulgação de 

conteúdo e mídias digitais. É primoroso ressaltar o crescimento da interação com os 

estudantes no projeto do CORECON-MA Acadêmico e na criação de pautas para serem 

abordadas nos eventos do Conselho. 
 

5. FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO E VALORIZAÇÃO 

PROFISSIONAL 

A fiscalização no Corecon-MA é bastante fragilizada por conta do fato que o 

conselho não tem um fiscal, portanto, cabe à Comissão de Fiscalização realiza a 

fiscalização junto com a assessoria jurídica. Mas, apesar das fragilidades obtivemos uma 

vitória frente a uma demanda dos economistas de Imperatriz - MA que denunciaram um 

edital de concurso público que não obedecia a legislação que regulamenta a profissão do 

economista, além de oficiar outras instituições quanto a demandas dos economistas e 

realizar diversas visitas institucionais. 

Outra importante atividade que foi desenvolvida foi uma pesquisa sobre o 

perfil profissional e mercado de trabalho do economista. 
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5.1. Reuniões Estratégicas 

 Reunião com a reitoria da UFMA. 

Reunião para alinhar o projeto do 

porto com a fapema e a 

universidade do Maranhão 

delimitando temas de economia e 

outras atividades correlatas. Além 

de ampliar o escopo de pesquisa e 

mecanismos de bolsa para 

mestrado, doutorado e intercambio. 

Além de projetos para pesquisa, 

eventos científicos, obras e 

periódicos. 

Reunião com a SEFAZ  

Reunião com o secretário e 

conselheiro Marcellus Ribeiro, o 

economista auditor fiscal Jomar e 

o Conselheiro Frednan Santos 

para alinhamento de produtos a 

serem construídos em parceria 

com a SEFAZ-MA, na linha da 

parceria já em andamento com a 

SEPLAN-MA para os Relatórios 

de Transparência. 

 

Reunião com o presidente da Agência 

Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Social – AMDES. 

Estabeleceu um forte diálogo com o 

presidente da AMDES e o 

CORECON-MA acerca de estudos 

sobre potencialidades para atração de 

investimentos para São Luís e 

estratégias de desenvolvimento. 
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6. O CORECON-MA E A TRANSPARÊNCIA 

A transparência é um importante pilar do Corecon/MA, sendo que desde a 

atualização do site do conselho na gestão 2016 são disponibilizadas informações 

contábeis e administrativas com acesso livre. 

A Gestão 2021 buscou manter as informações do site sempre atualizadas e 

publicitou de forma contínua o endereço do site do conselho (www.corecon-ma.org.br) 

para o acesso dos economistas e toda a sociedade. 

No ano de 2020 foi 

criada uma página especifica para a 

transparência, seguindo o padrão do 

Conselho Federal de Economia – 

Cofecon, que pode ser acessada em 

nosso site ou através do endereço: 

transparencia.corecon-ma.org.br que 

se manteve atualizada ao longo de 

2021. 

 

Imagem: Visão da página da transparência do Corecon-

MA. 

7. CONTABILIDADE CONSOLIDADA 

Na gestão 2021 se continuou enfrentando restrições por conta da queda na 

receita corrente e na receita de contribuições, como se pode observar no gráfico 02, mas 

apesar do cenário, destacamos que as receitas provenientes da Dívida Ativa obteve um  

aumento para, quase, o  dobro da média registrada nos últimos quatro anos, totalizando 

R$ 62,9 mil, cifra que já sinaliza que a conjuntura, discretamente, está voltando aos eixos 

da normalidade, devolvendo a capacidade de pagamento dos economistas quanto a 

capacidade de cobrança do Corecon-MA. 

Mas, é importante destacar que a principal receita do Corecon-MA são as 

receitas das contribuições anuais dos economistas, sendo que essas representam um fluxo 

que deve balizar a tomada de decisão do gestor quanto a quaisquer despesas, sendo que 

não contamos com relevantes reservas financeiras. Assim, com a tendência inexorável 

nos últimos 10 anos de queda nas receitas de contribuições, como podemos observar no 

Gráfico 03, orienta as gestões do Corecon-MA a reduzir custos de forma contínua de 

modo a garantir o equilíbrio entre receitas e despesas. 

 

http://www.corecon-ma.org.br/
http://transparencia.corecon-ma.org.br/
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Gráfico 02: Receitas correntes e de contribuições reais (2011-2021). 

 

 

 

Gráfico 03: Receitas de contribuições e despesas correntes reais (2011-2020). 
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ANEXO I – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 

 

 

1. Balanço Financeiro 
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2. Balanço Patrimonial 
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3. Balanço Orçamentário 
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4. Balanço Patrimonial Comparado  
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5. Demonstrativo das Variações Patrimoniais  

 

 
 



 

37 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

6. Balancete de Verificação  
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7. Comparativo da Receita Prevista com Arrecadada 
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8. Demonstrativo da Despesa Autorizada com Realizada  
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9. Declaração da Contadora Responsável  
 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2021. 

 

Declaro para os devidos fins que O CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 
15ª REGIÃO – MA, inscrito no CNPJ nº 06.998.608/0001-01 tem sua 
Escrituração Contábil elaborada de acordo com os princípios fundamentais de 
contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

Declaro ainda, junto aos órgãos de controle externo, que todas as informações 
tomaram como base a estrutura conceitual delineada pela Decisão Normativa 
TCU170/2018, (apesar de que nem todos os itens serem aplicados na 
realidade e estrutura administrativa do CORECON-MA), que objetivam a 
concisão, clareza e objetividade dos Demonstrativos Contábeis, assegurando 
a integridade e credibilidade. 

O relatório foi elaborado visando os princípios da publicidade e transparência 
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10. Deliberação COFECON Nº 4.995 

  


