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ATA DA TRICENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA (367ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 02.09.2013. 2 

 3 

Aos dois dias do mês de setembro do ano dois mil e treze, na sede do Conselho Regional de Economia da 15ª 4 

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

realizou-se a tricentésima sexagésima sétima Sessão Ordinária deste CORECON-MA. PARTICIPANTES: Luiz 6 

Augusto Lopes Espíndola – presidente e os seguintes conselheiros: Heloizo Jerônimo Leite, José Lúcio Alves 7 

Silveira, Felipe Macedo de Holanda, José Ribamar Silva Campos e  Heric Santos Hossoé. Os conselheiro 8 

Eduardo Cássio Beckman Gomes e Dilma Ribeiro de Sousa Pinheiro, Manoel Correa Moreira Júnior e Almir 9 

Bruno Jacinto Tavares justificaram a ausência. ABERTURA DOS TRABALHOS – O presidente deu boas-10 

vindas e iniciou a reunião colocando a ata da plenária anterior em votação, a qual foi aprovada sem ressalvas. A 11 

seguir passou-se aos informes da Comunicação e a Assessora Luiza Lina fez considerações sobre o aumento no 12 

volume de acessos ao site e facebook do Conselho devido à realização da Semana do Economista, ressaltando 13 

que mesmo assim o público foi menor que o esperado. Sobre o assunto o conselheiro Heloízo destacou que o 14 

conferencista principal foi um renomado professor e, apesar disto, não atraiu público por falta de um trabalho 15 

mais intenso junto aos estudantes e também pelo pouco interesse dos economistas. O conselheiro Felipe sugeriu 16 

que no próximo ano o evento seja realizado na UFMA ressaltando a infraestrutura dos auditórios daquela 17 

instituição e o fato de estar perto de estudantes do Curso de Economia, além disso, ele considerou importante 18 

concretizar a sugestão do presidente Espíndola de fazer sondagem sobre os temas de interesse da classe 19 

acadêmica e dos economistas. Passou-se aos Informes da Presidência, com a informação sobre a Gincana 20 

Nacional dos Estudantes de Economia que será realizada em Manaus com a participação de dois acadêmicos 21 

maranhenses, os quais receberão, a título de ajuda de custo o valor correspondente a uma diária. Informou 22 

também que as passagens foram viabilizadas pela UFMA.  O conselheiro Felipe manifestou-se elogiando o 23 

potencial dos alunos. O presidente informou também sobre o Congresso Brasileiro de Economia, explicou a 24 

programação e disse que o CORECON-MA será representado no evento pelos conselheiros Luiz Espíndola, 25 

Heric e Dilma Pinheiro, informou também que a Prefeitura vai enviar dois economistas da rede municipal para 26 

participarem do Congresso. O presidente destacou a realização da reunião ampliada do COFECON. Em seguida 27 

passou a palavra ao conselheiro Heloízo da Comissão de Tomada de Contas e o mesmo repassou informações 28 

sobre a análise feita do Balancete do 2º trimestre-2013, destacando a existência de saldo financeiro e o 29 

equilíbrio com o que foi orçado, mas ressaltou que alguns investimentos não foram feitos no primeiro semestre e 30 

deverão ser feitos até o final do ano. O conselheiro Felipe fez considerações sobre a alta inadimplência e Lúcio 31 

apresentou alguns questionamentos sobre a receita prevista até o final do ano, manifestando-se favorável à 32 

qualificação dos investimentos feitos pelo Conselho para que as ações do CORECON-MA em defesa do 33 

economista sejam ampliadas. O conselheiro Campos considerou a colocação oportuna e questionou o que pode 34 

ser feito para solucionar o problema da inadimplência. Propôs também uma reflexão sobre o retorno de algumas 35 
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ações realizadas pelo CORECON-MA, como a Semana do Economista e o Prêmio Rosa Mochel de Monografia, 36 

que na sua visão, deveria ser direcionado exclusivamente a trabalhos sobre a realidade maranhense. O 37 

conselheiro Lúcio disse que deveria haver maior investimento no relacionamento com os economistas através da 38 

circulação do jornal institucional, pois este é um importante meio de comunicação com a classe. O conselheiro 39 

Heric também ressaltou que o Conselho deve oferecer mais benefícios, especialmente em relação a uma maior 40 

fiscalização do exercício profissional. O presidente Espíndola disse que as sugestões dos conselheiros são boas, 41 

mas é importante ter eventos externos e o conselheiro Heloízo lembrou que já houve tentativas de ações como a 42 

oferta de plano de saúde em condições diferenciadas e que estas não tiveram retorno por parte dos economistas. 43 

Em seguida recomendou a aprovação e colocou o balancete em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. 44 

A seguir, o presidente apresentou a  prestação de contas da Semana do Economista, destacando o saldo 45 

decorrente dos patrocínios recebidos. O assunto seguinte foi o Prêmio Rosa Mochel de Monografia 2013, sobre 46 

o qual foi informado que tem quatro trabalhos concorrentes e estes já estão sendo distribuídos entre a Comissão 47 

de Avaliação para divulgação do resultado até dia 30 de novembro. O presidente comunicou que foi 48 

encaminhado ofício ao SEBRAE solicitando patrocínio de cinco mil reais e que  o COFECON já efetuou o 49 

depósito referente ao premio no valor de três mil reais. O conselheiro Felipe explicou as regras de avaliação dos 50 

trabalhos em anos anteriores e Heloízo sugeriu fazer uma reunião entre os avaliadores para definir os critérios. 51 

A referida reunião ficou agendada para dia 9 ou 10. A seguir o conselheiro Lúcio informou que o livro a ser 52 

editado pelo Conselho terá seis autores e a maioria já entregou o material, que passará por uma leitura prévia 53 

para identificação de possíveis erros, manifestou também a preocupação com a emissão do ISBN, mas ficou 54 

acertado que será feita uma reunião no dia 9 com os conselheiros Felipe, Lúcio e a Assessora de Comunicação 55 

para a elaboração do cronograma de edição do livro e a listagem das providências a serem tomadas. O assunto 56 

seguinte foi Eleições 2013 e informou-se que o edital já foi publicado no Diário Oficial do Estado e o aviso de 57 

edital publicado no Jornal Pequeno, além da divulgação nas mídias do Conselho que já está sendo feita. O 58 

conselheiro Campos lembrou a obrigatoriedade de comunicar o processo eleitoral ao SINDECON. Em seguida 59 

foi colocada em pauta a criação da Delegacia de Imperatriz e o conselheiro Campos apresentou relatório da 60 

viagem para participar da Semana do Economista naquela cidade, a qual foi avaliada positivamente na ótica da 61 

palestra do professor Reinaldo Gonçalves. Ele ressaltou  no entanto,  que o CORECON-MA foi tratado com 62 

indiferença pelos Coordenadores dos Cursos de Economia das duas Faculdades, sugerindo que nas próximas 63 

ocasiões o Conselho só participe com acordo prévio quanto ao tratamento que será dispensado ao CORECON-64 

MA. Os conselheiros opinaram lamentando a receptividade negativa. Sobre a proposta de criação da Delegacia, 65 

o conselheiro Campos informou que fez vários contatos, pesquisou o funcionamento das Delegacias de outros 66 

Conselhos e, em Imperatriz, visitou a sede do ISERT que se propõe a ceder a sala, apresentou também o custo 67 

previsto para a instalação e funcionamento da Delegacia, estimado em R$ 2.600,00 incluindo apenas espaço e 68 

infraestrutura, sem contratação de pessoal, fez ainda considerações sobre a inadimplência dos profissionais da 69 
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região tocantina registrados no Conselho e afirmou que não é viável a instalação da Delegacia pela falta de auto 70 

sustentação, ressaltando inclusive que tem havido redução no volume de graduação em Economia no município 71 

de Imperatriz. Os conselheiros aprovaram o relatório e decidiram pela não instalação. O conselheiro Felipe de 72 

Holanda falou da importância do CORECON ter um conselheiro efetivo naquela cidade.  O assunto seguinte foi 73 

a contratação do fiscal para o CORECON-MA, mas, após algumas considerações, ficou definido que o assunto 74 

será tratado em uma reunião extraordinária que ficou marcada para o dia 09, próxima segunda-feira, às 18:30 75 

horas. Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo plenário os 76 

seguintes processos: Proc. Nº 050-A/2013- Balancete 2º trimestre-2013. Registro Definitivo P. Física – Proc. Nº 77 

046/2013 –Carlos Adalton Pires Silva; Proc. Nº 049/2013-Ana Paula Nunes Santana; Proc. Nº 050/2013-Danilo 78 

José Menezes Pereira; Proc. Nº 051/2013-Antonio Costa de Miranda; Proc. Nº 052/2013-Horleilton Santos das 79 

Neves; Proc. Nº 053/2013-Antonio Eustáquio Neves Ladeia; Proc. Nº 054/2013- Leilivania Lima da Silva. 80 

Cancelamento de Registro-PF – Proc. Nº 047/2013-Josenete Pereira da Luz.  A palavra foi franqueada e não 81 

havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às vinte e 82 

uma horas e cinquenta e cinco minutos. Eu, Marlene Costa Luz secretariei e lavrei a presente Ata, que vai 83 

assinada por mim e pelo presidente. São Luís,  dois de setembro de  2013. 84 

 85 

           86 
Marlene Costa Luz                                   Luiz Augusto Lopes Espíndola 87 

    Secretária                                          Presidente 88 

 89 


