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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA (450ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 14.04.2020. 2 

  3 

Aos quatorze dias do mês de abril do ano dois mil e vinte, realizou-se a quadringentésima quinquagésima Sessão 4 

Plenária Ordinária deste CORECON-MA, por vídeo conferência, conforme regulamentado pelo Cofecon através 5 

da Resolução  nº 2042, de 06.04.2020.  6 

 7 

Participantes: – Frednan Bezerra dos Santos – presidente, João Carlos Souza Marques, Luiz Augusto Lopes 8 

Espíndola, André Fernandes Rocha Serra, José Lúcio Alves Silveira, André Luís Lustosa Oliveira, Carlos Eduardo 9 

Nascimento Campos, Rodrigo Leite Cruz, Luiz Fernandes Lopes, Fernando Reis Babilônia, Francisco Pereira 10 

Mascarenhas Júnior , Heric Hossoé – conselheiro federal e os servidores Gil Max Couto Portela e Marlene Costa 11 

Luz. 12 

Justificativas: Marcello Apolônio Duailibe Barros, Heloízo Jerônimo Leite, José Tavares Bezerra Júnior e Felipe 13 

Macedo de Holanda. 14 

Abertura dos Trabalhos:   O presidente iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a participação de todos 15 

e a seguir, colocou em apreciação a Ata da Reunião Plenária Ordinária nº 449, realizada no dia 09 de março, 16 

enviada anteriormente via e-mail, que foi homologada sem restrições. 17 

1. Informes da Presidência:  A seguir colocou na tela a pauta e fez a leitura dos pontos que serão tratados para 18 

que todos pudessem acompanhar. Informou que tão logo o governo estadual baixou um Decreto que colocou 19 

o estado em situação de calamidade por conta do COVID 19 e o Cofecon também regulamentou através de 20 

uma Resolução orientações para esse período, o Corecon-MA, para preservar a saúde dos servidores, adotou 21 

o sistema de trabalho em Home Office, regulamentado através da Resolução nº 487/2020, ad referendum, a 22 

qual, após as justificativas apresentadas, foi homologada pelo  Plenário  23 

 24 

1.1. A seguir informou a Situação financeira e apresentou de forma resumida os saldos bancários que 25 

comparando com o mesmo período do ano passado, não demonstra ainda o efeito negativo na 26 

arrecadação diante da crise atual. Informou que após passar essa epidemia todos os esforços serão 27 

feitos de modo a garantir que o Corecon cumpra com seus compromissos e agendas pré-28 

estabelecidas no plano de trabalho. 29 

1.2. Informou também da Resolução Cofecon nº 2.041, de 26.03.2020, que permite aos Corecons o 30 

recebimento de todos os débitos vencidos no período de 31 de março a 30 de junho sem multa, 31 

juros e atualizações, até noventa dias após o vencimento, sem a necessidade da emissão de novos 32 

boletos. A servidora Marlene informou que as providências já foram tomadas junto a implanta e o 33 

Banco do Brasil e a divulgação será feita tanto por e-mail como através das redes sociais.  Informou 34 

também que o servidor, por uma possível queda de energia, apresentou um problema o que 35 

inviabilizou a emissão dos relatórios financeiros que não serão apresentados no momento. 36 

1.3. Comunicação – Informou que o Corecon tem feito uma série de publicações de interesse dos 37 

economistas e da sociedade nas redes sociais e pediu que os conselheiros reportem, curtam e 38 

compartilhem os conteúdos publicados. Falou que os conselheiros João Carlos e André Fernandes 39 

sugeriram criar um espaço no instagram denominado Plantão de Dúvidas, para tirar dúvidas e 40 

também criar um debate através de vídeos ao vivo. Passou a palavra para o conselheiro João Carlos 41 

que fez uma breve apresentação do assunto e que a ideia é informar à sociedade através desse canal.  42 

 43 

2. Informes dos Cofecon pelo conselheiro federal Heric Hossoé:  44 

2.1. Aprovação de novo RECRED – aguardando informações dos Corecons sobre o retorno em 45 

programas anteriores; 46 

2.2. Aprovação da participação do Cofecon como co promotor do congresso da ANGE que será 47 

realizado este ano em São Luis; 48 

2.3. Regulamentação que normatiza a realização de despesas vinculadas aos objetivos institucionais 49 

no âmbito do Cofecon e Corecons;  50 
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2.4. Regulamentação de dois prêmios: Mulher Economista do Ano e Mulher Transformadora. 51 

Explicou de forma sucinta e falou da importância da participação dos Corecons  nesses prêmios; 52 

2.5. Desdobramento da PEC 108 que tramita no Congresso; 53 

2.6. Falou também da importância do envio dos balancetes no prazo para que o Corecon não fique 54 

inadimplente e não fique prejudicado na concessão de auxílio financeiro.  55 

A secretária informou que no ano passado foram alguns com atraso. Neste ano, a prestação de contas do 56 

exercício de 2019 foi enviada com bastante antecedência, porém, por conta do problema no servidor e 57 

também pela migração para o novo sistema contábil, provavelmente não será possível o envio dentro do 58 

prazo estabelecido e que o Cofecon será comunicado de ofício.  59 

O presidente agradeceu os informes feitos pelo conselheiro federal Heric Hossoé e informou que todas as 60 

correspondências vindas do Cofecon estão sendo encaminhadas via e-mail  para conhecimento de todos 61 

os conselheiros.  62 

 63 

3. Deliberação sobre a Resolução nº 489/2020, que instituiu o teletrabalho no âmbito do Corecon, seguindo 64 

as orientações do Cofecon, editada ad referendum e enviada previamente aos conselheiros para 65 

conhecimento. Após os devidos esclarecimentos o plenário aprovou por unanimidade. 66 

4.  Deliberação Sobre a Resolução nº 490/2020 – Plenária virtual (já homologada anteriormente). 67 

5. Deliberação sobre a Resolução nº 488/2020, que regulamenta o VIII RECRED no âmbito do Corecon, 68 

seguindo as orientações do Cofecon, editada ad referendum. O presidente passou a palavra ao assessor 69 

jurídico que fez os devidos esclarecimentos informando que foram seguidas as mesmas regras aprovadas 70 

pela Resolução do Cofecon. Informou também que os processos de execução fiscal estão suspensos, em 71 

decorrência da suspensão das atividades na Justiça Federal que voltará a funcionar a partir do dia 30 de 72 

abril. Diante desta informação, o RECRED foi aprovado pelo plenário e ficou definido que a divulgação 73 

será feita após o retorno dos tribunais. Ainda por solicitação da presidência, o assessor jurídico falou sobre 74 

uma execução fiscal em que o Corecon foi condenado a pagar os honorários advocatícios desse processo 75 

que foi julgado inconstitucional pois envolvia a cobrança de anuidades anteriores a 2013. Após os devidos 76 

esclarecimentos, ficou definido que será feito um levantamento destes processos antigos e já pedir a 77 

desistência para evitar novas cobranças de honorários sucumbenciais. 78 

 79 

6. Semana do Economista 2020 – O presidente informou que o pré-projeto da semana já está pronto que foi 80 

discutido na comissão de eventos. Falou da ideia de fazer a semana em três dias 12 13 e 14 de agosto 81 

sendo a abertura no dia 12 em São Luís e no dia 14 em Imperatriz. Informou que o orçamento ficou 82 

relativamente alto, porém, tem uma sinalização de patrocínio integral da EMAP que se concretizado, será 83 

um evento com um único patrocinador. Falou que as diretrizes, segundo orientações da empresa, o 84 

pagamento será feito mediante apresentação da prestação de contas com as devidas comprovações após a 85 

realização do evento. Falou também que a sugestão é que o evento seja realizado no auditório da 86 

Associação Comercial do Maranhão. Os temas aprovados pela comissão foram os seguintes: 87 

Planejamento da economia nos tempos de pandemia: atualidade do pensamento de Celso Furtado e 88 

Política Econômica e Social pós pandemia: os desafios do Brasil. Para debater sobre os temas propostos, 89 

apresentou alguns nomes já consultados: Tânia Bacelar – UNICAMP, Alexandre Barbosa – USP, Mariana 90 

Ribeiro Jansen – PUC-SP, Ricardo Zimbrão-UFMA e Valéria Almada – UFMA. Em imperatriz seria com 91 

o prof Alexandre e os debatedores e mediadores seriam escolhidos pelos  representantes de imperatriz.  92 

 93 

Os conselheiros José Lucio e Fernando Babilonia, falaram da importância de convidar palestrantes com 94 

pensamentos diferentes de modo a enriquecer o debate. O assunto foi bastante discutido e vários 95 

questionamentos foram levantados. Diante dessa nova realidade que se apresenta o conselheiro Joao. 96 

Carlos sugeriu um plano B pois não se tem a certeza de que em agosto já estará liberado a realização de 97 

eventos que cause aglomeração. A ideia é pensar em fazer um evento de forma online. O presidente 98 

concordou e falou que já colocou na pauta ainda em abril organizar uma conversa de economista online 99 

já pensando na semana do economista. Carlos Eduardo sugeriu a realização de um evento online como 100 

teste para balizar eventos futuros. O conselheiro José Lucio sugeriu que as decisões tomadas pela 101 
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comissão de eventos deveriam ser levadas para  discussão nas reuniões plenárias. Falou que as mesas 102 

estão compostas por pessoas competentes, mas com perfis semelhante e para que o debate seja mais 103 

enriquecedor seria interessante pensamentos diferentes e opiniões opostas. Citou o EME como exemplo. 104 

O presidente solicitou aprovação do projeto, ficando aberto para os ajustes necessários. 105 

O conselheiro Espindola acha importante o evento presencial e sugeriu, se for ocaso, adiar para o final do 106 

ano se não puder ser feita em agosto. 107 

O conselheiro Fernando Babilônia, – concordou com ideia de palestrantes com pensamentos diferentes e 108 

como o projeto poderá ser adaptado, seria interessante buscar novas alternativas de palestrantes. Em 109 

relação ao evento acontecer em agosto, por conta da pandemia, também sugeriu fazer um evento online 110 

como teste e adiar a semana do economista para o final do ano de forma presencial.  111 

O conselheiro Heric falou que a própria conversa de economista poderá ser feita como teste e que poderia 112 

ser alguém do sistema. Fernando concordou com a sugestão e sugeriu a participação de economistas tanto 113 

de São Luís como de Imperatriz. João Carlos falou que por ser um evento online poderia se convidar 114 

economistas de vários estados se for o caso. 115 

Sobre o local do evento em imperatriz, Fernando sugeriu que a melhor alternativa é se fazer em local 116 

independente da FEST e FACIMP, no caso poderia ser realizado na Associação Comercial. O presidente 117 

informou que os ajustes serão feitos.  118 

7. Conversa de economistas – como já foi discutido, seria interessante se pensar logo nesse evento online 119 

como forma de intercâmbio com imperatriz. Pediu que os conselheiros já comecem a pensar nos moldes 120 

e como viabilizar esse projeto online. João vai verificar a melhor plataforma para a realização do projeto. 121 

8. Homologação de Processos: Foi homologado o processo de cancelamento Nº 021/2020 – Gladys Melo 122 

Aragão Nunes, concluso com os documentos solicitados pelo conselheiro relator André Luís Lustosa. 123 

9. O que houver – O conselheiro Luiz Espíndola falou sobre as dificuldades com essa primeira plenária 124 

virtual e solicitou que se faça gestões para que a próxima reunião seja realizada com imagem. O presidente 125 

falou que vai tomar as devidas providências para que a próxima reunião aconteça sem nenhum problema. 126 

Joao informou que a revista Mundo Econômico já está pronta e deve entrar no ar nesta semana. O 127 

presidente sugeriu organizar o lançamento da revista online. 128 

Marlene falou vai enviar para a comissão científica o regulamento do Prêmio Maranhão de Economia 129 

para as alterações, se for o caso, para então ser aprovado pelo plenário para a devida publicação no DOE.  130 

 131 

Encerramento dos Trabalhos – Não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a participação de 132 

todos e deu por encerrada a reunião às 21:00h. Eu, Marlene Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a 133 

presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, 14 de abril de 2020.  134 

 135 

 136 

      137 

Marlene Costa Luz Barbosa         138 

Secretária 139 

 140 

 141 
Frednan Bezerra dos Santos 142 

Presidente 143 

 144 

 145 


