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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA (452ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 08.06.2020. 2 

  3 

Aos oito dias do mês de junho do ano dois mil e vinte, realizou-se a quadringentésima quinquagésima segunda 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 

 7 

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

Espíndola, José Lúcio Alves Silveira, Rodrigo Leite Cruz, Joçara Felipe de Paula, José Aderaldo do Nascimento 9 

Neto, Marcello Apolônio Duailibe Barros, Heric Hossoé – conselheiro federal e as servidoras Mariana Campos e 10 

Marlene Costa Luz. 11 

Justificativas: André Fernandes Rocha Serra, André Luís Lustosa Oliveira, Heloízo Jerônimo Leite e Felipe 12 

Macedo de Holanda. 13 

Abertura dos Trabalhos:   O presidente iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a participação de todos 14 

e a seguir, colocou em apreciação a Ata da Reunião Plenária Ordinária nº 451, realizada no dia 11 de maio, enviada 15 

anteriormente via e-mail, que foi homologada sem restrições. 16 

1. Informes da Presidência:  Indicação para Live do PPGDSE: Possibilidades e barreiras econômicas 17 

e sociais de políticas de contenção contra a Covid 19, dia 11.06 ás 09:30, ficou acertado que o 18 

Presidente irá representar o conselho nessa live. 19 

1.1. O vice-presidente João sugeriu que fosse feito um convite ao professor Welbson Madeira para 20 

contribuir com um artigo para a revista Mundo Econômico. 21 

1.2. O presidente também ressaltou a importância de mais artigos para a revista, haja em visto o pequeno 22 

número de artigos inscritos. 23 

2. Informes dos Cofecon pelo conselheiro federal Heric Hossoé:  24 

2.1. Aprovação das resoluções que tratam da Covid-19 e do trabalho remoto; 25 

2.2. Aprovação de 2 notas, uma da Comissão de política econômica e outra da Comissão de 26 

desenvolvimento regional; 27 

2.3. Aprovação da resolução que suspende os aportes financeiros para os eventos em âmbito 28 

nacional;  29 

2.4. Foram abordadas as medidas adotadas pelo Cofecon para equilibrar o seu orçamento.   30 

O presidente agradeceu os informes feitos pelo conselheiro federal Heric Hossoé e perguntou a secretária 31 

Marlene sobre o andamento do Prêmio Maranhão de Economia, a mesma informou que seria homologado 32 

o regulamento do referido prêmio nesta presente sessão plenária e questionou se o Corecon/Ma poderia 33 

arcar com o valor do prêmio sem o auxílio do Cofecon. O presidente sugeriu que este assunto fosse 34 

retirado da pauta até que se tenha todas as informações vindas do conselho federal, se haverá auxilio ou 35 

não na premiação e todos concordaram. O presidente também destacou a presença do economista Wilson 36 

que estará ajudando no livro do Corecon/Ma e da Conselheira Joçara Felipe, de Imperatriz. E passou a 37 

palavra para o vice-presidente João, para tratar sobre o item 3. 38 

3. Proposta de organização de Livro do Corecon-MA: O vice-presidente João falou acerca da ideia da 39 

comissão cientifica e acadêmica de produzir um livro virtual e com a temática do Covid, a seguir passou 40 

a palavra para o economista Wilson que cumprimentou a todos, e começou a detalhar o esboço do livro 41 

onde previamente seria dividido em 4 partes, tratando dos cenários: Internacional, nacional, nordeste e 42 

estado do Maranhão. Os assuntos serão relacionados a economia e as medidas de combate a covid-19 e 43 

terá 15 capítulos. João Carlos pediu sugestões de temas que podem ser abordados e abre a discussão ao 44 

plenário para decidir se aprovam dar continuidade ao projeto do livro. O conselheiro Heric sugeriu uma 45 

parceria com a Ufma e o departamento de ciências econômicas para conseguirem o selo para o livro. O 46 

presidente concordou e sugeriu que a plenária aprove que o projeto siga e posteriormente as sugestões de 47 

temas e participações sejam tratadas diretamente com o João Carlos, coordenador do projeto. A palavra 48 

foi aberta ao plenário e não havendo manifestações contrárias ao projeto, foi aprovado. O presidente 49 

complementou com uma cobrança à comissão cientifica acadêmica, para que elaborem cursos e 50 

seminários voltados para o grupo profissional, visando a capacitação e qualificação, e dado o momento 51 
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de pandemia, sugeriu que um projeto online seria uma ótima alternativa. Não havendo mais discussões, 52 

foi passado para o próximo ponto da pauta. 53 

4.  Funcionamento do Corecon-MA (Resolução 489-2020 - Tele trabalho - ad referendum); Deliberação 54 

sobre a Resolução nº 489/2020, que instituiu o Tele trabalho no âmbito do Corecon, seguindo as 55 

orientações do Cofecon, editada ad referendum e enviada previamente aos conselheiros para 56 

conhecimento. Após os devidos esclarecimentos o plenário aprovou por unanimidade. 57 

5. Prêmio Maranhão de Economia 2020; retirado da pauta por sugestão do presidente. 58 

6. Semana do Economista 2020: Deliberação sobre a programação do evento. - O presidente enviou e-mails 59 

com uma proposta de programação para o evento, onde o formato seria uma reunião na plataforma meet 60 

e transmitido ao vivo no canal do Conselho no Youtube. Foi aberta a palavra ao plenário. Após as 61 

discussões foi aceita a seguinte programação, sujeita ainda a alterações devido as agendas e outros 62 

possíveis contratempos. 63 

PROGRAMAÇÃO 64 

 Dia 11.08.2020 – Terça-Feira 65 

 19h30 às 21h00 – Mesa: PLANEJAMENTO DA ECONOMIA EM TEMPOS DE PANDEMIA: a 66 

atualidade do pensamento de Celso Furtado  67 

Mediador: Econ. Frednan Santos (Presidente do CORECON-MA)  68 

Palestrantes: Tania Bacelar de Araújo 69 

Antonio Corrêa de Lacerda (Presidente do COFECON) 70 

 71 

Dia 12.08.2020 – Quarta-Feira 72 

 15h30 às 17h00 – Mesa: FINANÇAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA CRISE DA PANDEMIA: 73 

estratégias de ajustes 74 

Mediador: Econ. Marcelo Duailibe (Conselheiro do Corecon-MA) 75 

Palestrantes: Felipe Salto (IFI), Marcelo Lettieri (ANFIP) 76 

José Lúcio Silveira (UFMA) 77 

 78 

Dia 12.08.2020 – Quarta-Feira 79 

 19h30 às 21h00 – Mesa: ECONOMIA INTERNACIONAL: os desafios do Brasil para retomar o 80 

caminho do desenvolvimento 81 

Mediador: Econ. Heric Santos Hosoé (Conselheiro do COFECON) 82 

Palestrantes: Paulo Gala 83 

Alexandre de Freitas Barbosa 84 

 85 

Dia 13.08.2020 – Quinta-Feira  86 

(Tema definido – Palestrantes a definir, conforme sugestões) 87 

 15h30 às 17h00 – Mesa: MACROECONOMIA EM TEMPOS DE CRISE 88 

Mediador: Econ. João Carlos (Vice-presidente do CORECON-MA) 89 

Palestrantes: Silvia Matos (FGV) / Carmem Aparecida Feijó (UFF) 90 

Felipe de Holanda (Corecon-MA/UFMA) / João Gonçalo (UFMA) 91 

 92 

Dia 13.08.2020 – Quinta-Feira 93 

(Tema e Palestrantes a definir conforme indicação dos conselheiros de Imperatriz-MA) 94 

 19h30 às 21h00 – Mesa: AGRONEGÓCIO  95 
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Mediador: Joçara Felipe de Paula (Conselheira do Corecon-MA) 96 

Palestrantes: Superintendência Regional da CONAB 97 

Representante dos produtores 98 

Encerramento: Econ. Frednan Santos (Presidente do CORECON-MA) 99 

7. Calendário de Conversas de Economistas (live) para julho – O presidente propôs seguir a mesma 100 

metodologia do calendário conversas de economista em junho, uma live por semana sempre às terças-101 

feiras, sendo que na quarta-feira subsequente serão definidos o tema e o convidado da semana seguinte 102 

(grupo do Plenário). Após as discussões, foi aprovada a seguinte programação, sujeita a alterações. 103 

Sugestões para julho: 104 

José Reinaldo (IBGE) 105 

André Lustosa (SEPLAN – São Luís) 106 

Jorge Lobo (TCE) 107 

Fábio Nahuz (Sinduscon-MA) 108 

8. Homologação de Processos - Foram homologados os processos: Registro Definitivo- Proc. Nº 032/2020 109 

– Welton dos Santos Araújo, Proc. Nº 034/2020 – Jonas Passinho Silva Junior, Proc. Nº 035/2020 – Jainne 110 

Soares Coutinho, Proc. Nº 036/2020 – Fabrício Herlon Guedes da Silva e Proc. Nº 037/2020 – Arnaldo 111 

Serejo Freire Filho. Processo de Cancelamento - Proc. Nº 033/2020 – Maria do Socorro Haickel de Souza, 112 

conclusos com os documentos solicitados. 113 

9. O que houver- Marlene Luz informou que está tendo uma boa demanda de parcelamentos dentro do 114 

Programa de Recuperação de Créditos e falou que assim que os trabalhos presenciais voltarem a 115 

normalidade, o assessor jurídico Gil Max prosseguirá com as notificações e as inscrições em dívida ativa. 116 

 117 

Encerramento dos Trabalhos – Não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a participação de 118 

todos e deu por encerrada a reunião às 21:30h. Eu, Marlene Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a 119 

presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, 08 de junho de 2020.  120 

 121 

 122 

      123 

Marlene Costa Luz Barbosa         124 

Secretária 125 

 126 

 127 
Frednan Bezerra dos Santos 128 

Presidente 129 

 130 

 131 


