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ATA DA TRICENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA (365ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 01.07.2013. 2 

 3 

No dia primeiro do mês de julho do ano dois mil e treze, na sede do Conselho Regional de Economia 4 

da 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 quinta Sessão Ordinária deste CORECON-MA. 6 

PARTICIPANTES: Luiz Augusto Lopes Espíndola – presidente, Eduardo Cássio Beckman Gomes – 7 

Vice-Presidente e mais os seguintes conselheiros: Heloizo Jerônimo Leite,  José Lúcio Alves Silveira, 8 

Dilma Ribeiro de Sousa Pinheiro, Felipe Macedo de Holanda e Heric Santos Hossoe. O conselheiro 9 

José Ribamar Silva Campos justificou a ausência. ABERTURA DOS TRABALHOS –  A reunião 10 

iniciou com o presidente submetendo a ata à votação, a qual foi aprovada sem ressalvas. Passou a 11 

seguir aos informes da Comunicação, feitos pela Assessora Luiza Lina, a qual manifestou a 12 

preocupação em intensificar a divulgação do fim do prazo para inscrição de trabalhos no Prêmio Rosa 13 

Mochel de Monografia, uma vez que havia poucos trabalhos inscritos e, por sugestão dos conselheiros, 14 

ficou acertado que a gerente Marlene fará um contato telefônico com a coordenação do curso de 15 

economia da UFMA, FEST e FACIMP, para solicitar que as mesmas façam a divulgação entre os 16 

formandos. A Assessora informou também as providências já tomadas em relação à confecção da 17 

logomarca da Semana do Economista e demais peças publicitárias, bem como a contratação de mídia 18 

televisiva e comprometeu-se em fazer uma visita ao Ceuma para confirmar a realização do evento no 19 

auditório daquela instituição de ensino. Passou-se aos informes da presidência, quando o presidente 20 

Espíndola relatou o recebimento de um ofício do COFECON informando nova prorrogação do prazo 21 

de adesão ao Programa de Recuperação de Créditos, que se encerrará no dia 31 de julho. O conselheiro 22 

Heloízo disse que o CORECON-MA deveria se empenhar na divulgação desta nova oportunidade aos 23 

inadimplentes e lembrou que uma das obrigações do Conselho é cobrar a anuidade. Em seguida o 24 

presidente falou sobre o Encontro Nacional de Entidades de Economistas – ENE que será realizado no 25 

mês de julho em Salvador, ocasião em que será realizada uma reunião dos despachos executivos e 26 

confirmou sua presença no evento com despesas custeadas pelo Conselho Federal. A seguir abordou a 27 

proposta de realização do SINCE 2014 em São Luís informando que consultou CORECONs que já 28 

realizaram o evento sobre os requisitos necessários e disse que ao receber as informações fez uma 29 

sondagem inicial junto a empresas especializadas, constatando que a organização do SINCE e da 30 

Gincana vai requerer uma estrutura incompatível com o porte do Conselho maranhense e a contratação 31 

de equipe especializada para a realização dos serviços tornaria o custo muito alto, propondo então que 32 

os conselheiros avaliassem a possibilidade de desistir da candidatura para sediar o evento. A 33 

conselheira Dilma fez considerações sobre as dificuldades de realização do evento no que se refere a 34 

pessoal e também quanto à disponibilidade orçamentária do CORECON-MA, uma vez que o 35 

COFECON só absorve uma parte dos custos. Ela manifestou-se favorável à decisão de desistir, no que 36 

foi seguida pelos demais conselheiros, ficando à Assessora de Comunicação o encargo de fazer um 37 

ofício oficializando a desistência, com a exposição de motivos. O assunto seguinte foi o Congresso 38 

Brasileiro de Economia, que será realizado no período de 6 a 9 de setembro, quando o presidente 39 

relatou a audiência com o secretário estadual de Indústria e Comércio, Maurício Macedo onde foi 40 

solicitado patrocínio para a aquisição de um stand e o mesmo ficou de analisar e comunicar 41 

posteriormente a decisão. Informou ainda que Maurício Macedo confirmou a SINC como uma das 42 

patrocinadoras da Semana do Economista e sugeriu que a empresa Suzano indicasse um palestrante. O 43 

presidente lembrou a urgência em contatar com outros órgãos públicos para enviarem economistas ao 44 

evento. O vice presidente Eduardo comprometeu-se a discutir o assunto com o secretário municipal de 45 

Planejamento, Cursino Moreira. O conselheiro Felipe informou que já conversou com o diretor 46 

presidente do Imesc e o mesmo ficou de verificar a possibilidade. O presidente Espíndola sugeriu que 47 
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a secretária Marlene fizesse contato com o conselheiro Paulo Ronchi para marcar uma audiência com o 48 

Secretário Estadual de Planejamento. Solicitou ainda à secretária para marcar uma audiência com o 49 

superintendente da FIEMA e o economista Polary para tratar da Semana do Economista. Ainda sobre a 50 

Semana do Economista, o presidente informou que o projeto foi encaminhado à Vale que já confirmou 51 

e está aguardando respostas do BASA, BNB, Banco do Brasil e Suzano. Ele encarregou a secretária 52 

Marlene de confirmar os palestrantes e fazer contato com o conselheiro Campos para confirmar a 53 

palestra do professor Reinaldo Gonçalves em Imperatriz. O presidente fez considerações sobre a mídia 54 

do evento que será veiculada na TV Mirante, cujo valor deve ficar em torno de R$ 10.000,00. O 55 

conselheiro Heloízo manifestou opinião contrária à contratação de mídia paga, ressaltando que deveria 56 

fazer visitas aos jornais e divulgar através de mídia espontânea provocada pela Assessoria de 57 

Comunicação. Em seguida, o presidente falou que a edição do projeto Conversa de Economista 58 

agendada para junho não aconteceu e espera uma nova data a ser marcada pelo secretário Cursino. 59 

Espíndola propôs marcar logo a palestra com o conselheiro de Goiás, Júlio Pascoal que vai falar sobre 60 

o Corecon Acadêmico para o mês de julho. O conselheiro Lúcio argumentou que está no fim do 61 

semestre e haveria dificuldade para mobilizar os alunos, mas ficou acertado que a Assessora Luiza 62 

Lina conversaria sobre a possibilidade com o Chefe do Departamento de Economia, Ricardo Zimbrão. 63 

O conselheiro Felipe comunicou que o Seminário sobre Desenvolvimento Econômico, organizado pela 64 

UFMA foi prejudicado pelas manifestações e, com isso, houve o cancelamento do debate sobre o 65 

momento econômico, propondo que o mesmo se realize como uma edição do projeto Conversa de 66 

Economista. A proposta foi aceita pelos conselheiros. O assunto seguinte foi a edição do livro com os 67 

artigos dos economistas. O conselheiro Lúcio informou que sete autores estão confirmados com 68 

possibilidade de ter mais um e pediu à Assessoria de Comunicação para mandar e-mail aos professores 69 

autores solicitando a foto e a resenha do currículo. Informes dos conselheiros. O vice presidente 70 

Eduardo perguntou sobre a assinatura do convênio com a Qualicorp e o presidente Espíndola informou 71 

que está em processo de negociação, pois o CORECON-MA propôs algumas alterações no contrato e 72 

os conselheiros sugeriram pegar mais informações sobre a empresa. A conselheira Dilma falou sobre o 73 

CBE, que já está se aproximando e propôs a definição imediata dos nomes dos conselheiros que irão 74 

participar, sendo escolhidos Dilma e Lúcio. O conselheiro Felipe reafirmou a importância de fazer o 75 

lobby junto ao Governo do Estado para a realização de concurso com vagas específicas para 76 

economistas e sugeriu visitar o secretário estadual de Planejamento, Fábio Gondim. O conselheiro 77 

Eduardo ponderou que há algum tempo houve sondagem sobre o assunto, mas não houve avanços e o 78 

presidente sugeriu que a secretária Marlene agende reunião com o secretário e a Assessora Luíza fará a 79 

minuta para ser entregue na ocasião. Foi criada uma comissão para realizar a visita, com os 80 

conselheiros Felipe, Dilma, Espíndola e Eduardo. O conselheiro Lúcio lembrou que a visita precisa ser 81 

divulgada na mídia e no site do CORECON-MA. Ele solicitou também maior divulgação dos 82 

convênios firmados pelo Conselho em benefício dos economistas. O conselheiro Heloízo ponderou 83 

que esta não é a função principal do Conselho, mas é necessário reforçar a divulgação, pois intensifica 84 

o relacionamento com a classe. O conselheiro Lúcio sugeriu incluir a contratação de fiscal para o 85 

CORECON-MA na pauta das próximas plenárias, mas antes será necessário fazer um levantamento de 86 

custos e dívidas, o que ficou a cargo da secretária Marlene. Sobre o assunto, o conselheiro Felipe 87 

lembrou que o salário é baixo e isto pode comprometer o exercício das atividades. O assunto será 88 

debatido em plenária extraordinária. O conselheiro Heric solicitou nova ida ao IFMA, pois ainda 89 

persiste a situação de professores de outras áreas ministrando aula sobre economia. Marlene deverá 90 

agendar reunião com reitor do IFMA. O conselheiro Heloízo consultou a Assessora Luiza sobre a 91 

possibilidade de colocar o livro que será editado pelo Conselho no site e a mesma respondeu que é 92 

possível. O  que houver – A Assessora de Comunicação informou que recebeu contato do setor de 93 

marketing da Universidade Gama Filho sobre a possibilidade da instituição anunciar seus cursos no 94 
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site do CORECON-MA como publicidade. O presidente orientou a Assessoria a pedir que a instituição 95 

faça a solicitação formal ao Conselho e que seja enviada a eles uma tabela com os valores. O vice 96 

presidente Eduardo manifestou preocupação com a demora na definição da Delegacia do CORECON-97 

MA em Imperatriz e o presidente determinou que Marlene solicite informações do conselheiro 98 

Campos sobre o andamento dos estudos. Passando para o item, homologação de processos, foram 99 

apresentados e homologados pelo plenário os seguintes processos: Registro Definitivo P. Física – Proc. 100 

Nº 040/2013 – Soraia de Almeida Sousa; Proc. Nº 041/2013 – Igor Leite de Oliveira. A palavra foi 101 

franqueada e não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por 102 

encerrada a reunião às vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos. Eu, Marlene Costa Luz secretariei 103 

e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo presidente. São Luís, primeiro de julho de 104 

2013. 105 

 106 

           107 
Marlene Costa Luz                                   Luiz Augusto Lopes Espíndola 108 

    Secretária                                          Presidente 109 
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