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ATA DA TRICENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA (364ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 03.06.2013. 2 

 3 

Aos três dias do mês de junho do ano dois mil e treze, na sede do Conselho Regional de Economia da 4 

15ª Região-MA, sito a Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala cento e 5 

quatro, Calhau, realizou-se a tricentésima sexagésima quarta Sessão Ordinária deste CORECON-MA. 6 

PARTICIPANTES: Luiz Augusto Lopes Espíndola – presidente, e mais os seguintes conselheiros: 7 

Heloizo Jerônimo Leite, José Ribamar Silva Campos, José Lúcio Alves Silveira, Dilma Ribeiro de 8 

Sousa Pinheiro, Manoel Correa Moreira Junior, Felipe Macedo de Holanda e Heric Santos Hossoe. O 9 

vice-presidente Eduardo Cássio Beckman Gomes justificou a ausência. ABERTURA DOS 10 

TRABALHOS – A reunião começou com a leitura da Ata da reunião anterior, que foi aprovada por 11 

todos. Em seguida o presidente passou a palavra ao Chefe do Departamento do Curso de Economia da 12 

Universidade Federal do Maranhão, professor Ricardo Zimbrão que justificou a visita ao CORECON-13 

MA como o início de um relacionamento promissor entre as duas instituições. O professor explicou o 14 

processo que culminou com sua ascensão ao cargo e disse que uma de suas metas de trabalho é realizar 15 

parceria com o Conselho para envolver estudantes e professores em atividades que resultem em 16 

aprimoramento do ensino e em ações visando maior valorização profissional do economista. Ricardo 17 

Zimbrão citou especialmente o projeto Conversa de Economista e a Semana do Economista como 18 

eventos que podem ter uma participação mais ampliada da comunidade acadêmica. O presidente 19 

Espindola informou a agenda do projeto “Conversa de Economista”  e falou sobre a possibilidade de 20 

realizar uma edição especial para os estudantes de Economia, com uma palestra do presidente do  21 

CORECON-GO para falar sobre o projeto Corecon Acadêmico e acrescentou que a Semana do 22 

Economista tem sempre expressiva participação dos alunos. O convidado falou que planeja uma mini 23 

reforma curricular para o Curso de Economia e citou exemplos de algumas disciplinas que estão com 24 

conteúdo fora da realidade. Segundo ele, há necessidade de uma maior contextualização para as áreas 25 

onde os profissionais atuam como elaboração de projetos. O conselheiro Felipe ressaltou que vários 26 

economistas formados pela UFMA estão atuando com competência em gestão pública e ressaltou a 27 

importância da presença do Chefe do Departamento no CORECON-MA. Felipe falou também sobre 28 

concursos públicos que não contemplam economistas, sugerindo que as duas instituições estejam 29 

juntas para fazer gestão junto ao governo para a criação de vagas específicas para a categoria. O 30 

presidente Espíndola sugeriu preparar um documento com a solicitação e levar ao secretário estadual 31 

de Planejamento, Fábio Gondim. O professor Zimbrão garantiu a presença da UFMA nesta visita. O 32 

conselheiro Heloízo ressaltou que a solicitação pode esbarrar no aspecto político da questão e que 33 

municípios pequenos teriam dificuldades, mas o presidente lembrou que algumas prefeituras grandes 34 

podem fazer. O conselheiro Heric se manifestou dizendo que é preciso caminhar junto e sugeriu criar 35 

uma comissão permanente para acompanhar essas questões e citou o exemplo do IFMA que está 36 

excluindo disciplinas dos currículos dos cursos em alguns municípios para evitar a contratação de 37 

professores com formação específica em Economia. Heric sugeriu que a Comissão faça um estudo para 38 

traçar o perfil do profissional que o mercado maranhense precisa. O conselheiro Lúcio lembrou que a 39 

nomeação do professor Zimbrão pode revitalizar o curso e disse que a parceria com o Conselho é 40 

necessária. O conselheiro Heloízo elogiou a boa receptividade por parte dos estudantes e acrescentou 41 

que o ambiente é propício para o desenvolvimento de ações conjuntas. A conselheira Dilma 42 

manifestou satisfação com as propostas do Chefe do Departamento de Economia, mas ressaltou que 43 

houve muitas dificuldades em tentativas  anteriores de aproximação do CORECON-MA com a 44 

UFMA. O presidente solicitou sugestões para a criação da comissão que vai trabalhar a parceria com a 45 

UFMA e a mesma ficou formada pelos conselheiros Espíndola, Felipe, Lúcio e Campos que já 46 

agendaram a primeira reunião para o dia 6 de junho, às 18 horas. O conselheiro Campo lembrou 47 
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algumas ações já realizadas conjuntamente e falou sobre a possibilidade do Sindicato dos Economistas 48 

do Maranhão também integrar a parceria. A sugestão foi aceita e o professor Ricardo Zimbrão 49 

divulgou o Seminário “Os rumos do Desenvolvimento Socioeconômico”, que será realizado no 50 

período de 25 a 27 de junho. O presidente acrescentou que o evento será divulgado no site do 51 

CORECON e agradeceu a participação do convidado. A seguir o conselheiro Heloízo registrou a 52 

satisfação pela presença do conselheiro Felipe que estava afastado de suas atividades, exaltou o 53 

trabalho e a inteligência do mesmo. Espíndola reiterou as palavras informando que Felipe esteve 54 

ausente por problemas de saúde. A seguir, passando para  os informes da Comunicação,  a  Assessora 55 

Luiza Lina disse que está trabalhando na divulgação do Prêmio Rosa Mochel de Monografia nas 56 

mídias do Conselho e destacou a matéria Acontece nos CORECONs, da Revista Economistas que traz 57 

informações das ações do CORECON-MA repassadas pela Assessoria. A seguir, nos Informes da 58 

Presidência, Espíndola falou sobre a próxima edição do Encontro Nacional das Entidades de 59 

Economistas do Nordeste-ENE, que será realizado em Salvador, no mês de julho e  que recebeu do 60 

CORECON-BA pedido de apoio institucional e financeiro. Os conselheiros decidiram dar o apoio 61 

institucional, mas a ajuda financeira não foi aprovada. Em seguida o presidente informou que, para a 62 

escolha da Personalidade Econômica do Ano 2013, o COFECON encaminhou uma lista contendo dez 63 

nomes de economistas que foram escolhidos pelo Plenário do COFECON durante a 649ª Sessão 64 

realizada no dia 18 de maio, por meio de votação, para que o Plenário deste CORECON-MA escolha, 65 

dentre eles, três nomes a serem submetidos novamente ao COFECON podendo este CORECON 66 

acrescentar mais um nome. Os conselheiros votaram e decidiram pelas indicações de Eduardo 67 

Campos, Tânia Bacelar e Luciano Coutinho, acrescentando o nome de Antonio Correa de 68 

Lacerda para Personalidade Econômica Nacional 2013. Para a Honraria Destaque Econômico do Ano 69 

2013, foram escolhidas as seguintes instituições: IBGE – Desempenho Técnico; INICAMP – 70 

Academia e para Honraria de Destaque da Mídia, o escolhido foi o VALOR ECONÔMICO. A seguir 71 

o presidente passou informações sobre a Gincana Nacional de Economia, mas o assunto ficou para ser 72 

decidido, após um estudo que será feito pelo conselheiro Felipe. Em seguida o presidente informou 73 

sobre a vinda do Sr. Wellington Pereira Lopes a São Luís para implantar alterações no sistema de 74 

informática do CORECON-MA. Informou também que o professor Fernando Babilônia comunicou a 75 

aceitação do nome do economista Reinaldo Gonçalves para palestra da Semana do Economista em 76 

Imperatriz e que este solicitou R$ 2.000,00 para atuar como palestrante no evento. O assunto seguinte 77 

foi o Congresso Brasileiro de Economia e ficou decidido que na próxima plenária serão definidos os 78 

nomes dos conselheiros que participarão do evento. Ficou definido também que a Gerente Executiva 79 

Marlene deve ligar para marcar a audiência com o secretário Maurício Macedo para tentar viabilizar o 80 

stand no CBE. O conselheiro Felipe ficou de conversar com o diretor do IMESC, Fernando Barreto 81 

para definir a ida de alguns economistas do órgão ao Congresso. A secretária Marlene deverá marcar 82 

audiências do presidente com o secretário adjunto Paulo Ronchi e o vice presidente Eduardo Beckman 83 

vai falar com o Secretário Municipal de Planejamento, José Cursino sobre o mesmo assunto.A seguir o 84 

presidente informou que  o projeto de patrocínio da Semana do Economista já foi encaminhado ao 85 

BNB e ao BASA cujo projeto não foi selecionado mas vai destinar algum recurso ao evento. Informou 86 

também que a Vale já garantiu R$ 20 mil, o SEBRAE ainda não confirmou o patrocínio e o  87 

COFECON vai dar as passagens. Espíndola disse que ainda falta levar o projeto à FIEMA, ALUMAR 88 

e ao Secretário Estadual Luís Fernando Moura da Silva. O presidente disse também que vai 89 

encaminhar e-mail agradecendo ao presidente da FENECON, Édson Roffé pela sua disposição em 90 

participar como palestrante da Semana do Economista e comunicar que a palestra dar-se-á em outra 91 

ocasião. Sobre o projeto Conversa de Economista, o presidente informou que a edição de maio com a 92 

participação do secretário municipal de Planejamento, José Cursino Raposo Moreira foi adiada para o 93 

dia 7 de junho e será realizada na UFMA. Espíndola informou também que o CORECON-MA deverá 94 
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confirmar o palestrante para falar sobre o projeto Corecon Acadêmico para o mês de julho. O 95 

conselheiro Felipe disse que o economista José Henrique Polary tem um trabalho sobre a Balança 96 

Comercial do Maranhão 2010 e sugeriu o tema para o Conversa de Economista. A sugestão foi acatada 97 

com o indicativo de que seja no mês de setembro, após a realização do CBE. Passou-se então a palavra 98 

ao conselheiro Lúcio para falar sobre os artigos para publicação. Ele destacou as dificuldades na 99 

realização deste projeto e lembrou que o prazo é até o final de agosto, mas alguns autores já estão 100 

providenciando. Aberto o espaço para os informes dos conselheiros, a conselheira Dilma fez 101 

considerações sobre o sucesso do workshop realizado pela Associação Comercial do Maranhão e 102 

agradeceu o apoio do CORECON-MA, a presença dos conselheiros que participaram do evento - que 103 

correspondeu à expectativa de público - e disse que espera contar com o apoio nas próximas 104 

realizações. A conselheira disse que o evento foi muito bom com palestras pertinentes e valor 105 

qualitativo, além de expressiva representatividade das instituições. O conselheiro Lúcio justificou sua 106 

ausência no workshop. O presidente comunicou a homologação pelo Conselho Federal do balancete do 107 

terceiro trimestre do ano passado e apresentou o balancete do primeiro trimestre 2013. Espíndola 108 

explicou que a Comissão de Tomada de Contas do CORECON-MA já aprovou e o conselheiro 109 

Heloízo fez considerações sobre a receita e o saldo financeiro, chamando atenção para a 110 

inadimplência elevada. O presidente Espíndola falou que na próxima reunião será avaliada a 111 

possibilidade de contratação de um fiscal para diminuir o problema e acrescentou que há dificuldade 112 

para julgar os processos de cobrança. O balancete foi colocado em votação e aprovado pelo Plenário. 113 

A seguir Espíndola falou sobre o Prêmio Rosa Mochel de Monografia, cujo projeto será encaminhado 114 

ao Conselho Federal visando patrocínio financeiro. O conselheiro Campos registrou o falecimento do 115 

presidente do Sindicato dos Jornalistas do Maranhão, Leonardo Monteiro que era parceiro do Sindicato 116 

dos Economistas e leu a nota de pesar publicada pelo SINDECON. O conselheiro Heloízo lembrou um 117 

artigo escrito pelo advogado Carlos Nina sobre a atuação de Leonardo Monteiro. O conselheiro 118 

Manoel justificou suas ausências às plenárias anteriores por problemas de saúde. Passando para o item, 119 

homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo plenário os seguintes processos: 120 

Registro Definitivo P. Física – Proc. Nº 036/2013 – Fernando Alves Saraiva; Proc. Nº 037/2013 – 121 

Ramalho Sales de Oliveira. A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar o presidente 122 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às vinte e uma horas e quarenta minutos. 123 

Eu, Marlene Costa Luz secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo presidente. 124 

São Luís, três de junho de 2013. 125 

 126 

         127 
Marlene Costa Luz                        Luiz Augusto Lopes Espíndola 128 

    Secretária                            Presidente. 129 
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