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ATA DA TRICENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA (368ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 07.10.2013. 2 

 3 

Aos sete dias do mês de outubro 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 oitava Sessão Ordinária deste CORECON-MA. 6 

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

vice-presidente e os seguintes conselheiros: Heloizo Jerônimo Leite, José Lúcio Alves Silveira, , José 8 

Ribamar Silva Campos, Dilma Ribeiro de Sousa Pinheiro e Almir Bruno Jacinto Tavares.  9 

Conselheiros  Felipe Macedo de Holanda e Heric Santos Hossoé  justificaram a ausência. 10 

ABERTURA DOS TRABALHOS – A reunião iniciou com a leitura a ata da reunião anterior, que foi 11 

submetida ao plenário e aprovada sem ressalvas. Em seguida passou-se aos informes da Comunicação 12 

e a Assessora Luiza Lina informou que vai intensificar a divulgação da eleição a ser realizada no dia 13 

31 do corrente e disse ainda que está acompanhando a formatação gráfica do livro de artigos que será 14 

editado pelo CORECON.  A conselheira Dilma Pinheiro sugeriu colocar no site do CORECON a 15 

palestra realizada pelo economista Lino Moreira na sétima Feira do Livro de São Luís, onde o mesmo 16 

abordou as ideias econômicas deste escritor maranhense. O presidente Espíndola sugeriu divulgar os 17 

informes do COFECON junto aos economistas, através do site. Passou-se então aos  informes da 18 

presidência, quando o presidente registrou oficialmente uma manifestação de pesar  do Conselho pelo 19 

falecimento da mãe da gerente executiva Marlene Luz. Os conselheiros expressaram sua solidariedade. 20 

Em seguida o presidente relatou a visita da turismóloga Aline Sousa, que propôs ao Conselho realizar 21 

um curso de Controladoria para atender a demanda específica de profissionais de Turismo, mas que 22 

poderia ser aberto também aos economistas que tenham interesse em se qualificar nesta área. O 23 

presidente informou também sobre a visita de alunos do Centro Acadêmico de Economia onde os 24 

mesmos solicitaram apoio do CORECON para a recepção dos calouros do curso de Ciências 25 

Econômicas da UFMA, cuja solenidade está marcada para o dia 10 de outubro, às 18:00 horas; além 26 

disso solicitaram ainda a presença do Conselho no evento. O presidente informou que vai fazer a 27 

doação de botons do economista e livros didáticos da área de Economia para serem sorteados entre os 28 

calouros e confirmou sua presença na solenidade, convocando outros conselheiros a também 29 

participarem. O conselheiro Heloízo informou ter recebido uma solicitação da Academia Maranhense 30 

de Letras para que o CORECON doasse exemplares de livros de Inácio Rangel para aquela instituição 31 

literária. A conselheira Dilma concordou com a doação de alguns exemplares e sugeriu que o Conselho 32 

estudasse a possibilidade de colocar alguns livros a venda na livraria da Academia. O assunto seguinte 33 

foi a edição do livro de artigos que será publicado pelo CORECON.  O conselheiro Lúcio informou 34 

que a comissão tinha se reunido e definido alguns parâmetros para nortear a diagramação e o layout, 35 

com a sugestão de que o economista  Cursino Moreira faça o prefácio do livro. Ele explicou todas as 36 

etapas que precisarão ser seguidas para editar os trabalhos e manifestou a esperança na realização de 37 

um trabalho de qualidade que possa motivar a outros projetos da mesma natureza. Ficou estabelecido 38 

que entre os dias 15 a 20 de outubro deverá ser finalizado o projeto para ser encaminhado aos 39 

patrocinadores e tão logo o lay out do livro fique definido a comissão deverá fazer uma reunião para 40 

definir os próximos passos. Em seguida passou-se a falar sobre a anuidade e o presidente explicou que 41 

recebeu ofício do COFECON estabelecendo um valor nacional para as anuidades para 2014, referentes 42 

a pessoas físicas e jurídicas deixando aos Conselhos Regionais a prerrogativa de reduzir o valor das 43 

anuidades de pessoa física e, após algumas considerações, Espíndola sugeriu aplicar apenas a correção 44 

do INPC de 6,38%, ficando em R$ 372,33 que seria arredondado em R$ 370,00. O mesmo índice seria 45 

aplicados nos valores das taxas e emolumentos. Os conselheiros aprovaram  e decidiram manter os 46 

mesmos patamares de descontos para as diversas modalidades e prazos de pagamento. O conselheiro 47 
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Lúcio questionou como fica a anuidade do CORECON  em relação aos outros Conselhos da região 48 

Nordeste, ponderando que a definição do valor da anuidade deve considerar a alta inadimplência. O 49 

presidente determinou que a gerente executiva Marlene providenciasse um levantamento sobre os 50 

valores da Região nordeste. O tema seguinte foi a realização das eleições dos novos conselheiros, no 51 

próximo dia 31 de outubro e o presidente informou sobre o andamento do processo, ressaltando que o 52 

economista Manuel Galdino estava compondo a Comissão Eleitoral, mas pediu cancelamento do 53 

registro e,  por isso, decidiu-se pela substituição do nome dele pelo do conselheiro Heric Rossoe. Em 54 

seguida passou-se a falar da programação comemorativa ao centenário de Ignácio Rangel e o 55 

presidente informou que o conselheiro Felipe representa o CORECON numa comissão mista que 56 

inclui a universidade e a Academia e essa equipe está se reunindo para discutir o assunto, tendo sido a 57 

programação já definida. O conselheiro Lúcio solicitou retirar seu nome da referida comissão, pois 58 

precisa dedicar-se à edição do livro. O presidente disse que o conselheiro Felipe tinha justificado sua 59 

ausência desta plenária, mas ficou de encaminhar as deliberações da comissão para todos os 60 

conselheiros. O próximo assunto foi o CORECON Acadêmico e o presidente disse que conversou com 61 

o chefe do departamento de Economia da UFMA, Ricardo Zimbrão e sentiu pouco empenho daquela 62 

instituição de ensino em realizar ainda este ano a palestra sobre esse tema com Júlio Pascoal, 63 

conselheiro do CORECON Goiás, mas manifestou a intenção do continuar insistindo na realização do 64 

evento. O conselheiro Almir Bruno destacou que entre os nomes que estão na chapa dos novos 65 

conselheiros há o economista Frednan, que tem boa articulação com os estudantes e poderia não 66 

somente viabilizar a ideia como assumir o projeto. O presidente ficou de chamá-lo para conversar. A 67 

seguir abriu-se espaço para os informes dos conselheiros. A conselheira Dilma lembrou a palestra do 68 

Lino Moreira, realizada como parte da Feira do Livro que foi um ótimo evento. O conselheiro Campos 69 

divulgou que o SINDECON recebeu material sobre um curso de Doutorado em Economia em 70 

convênio com uma Universidade Argentina e solicitou que seja colocado no site do CORECON.  71 

conselheiro Eduardo falou sobre uma economista do BNDES chamada Sol Garçon para ministrar um 72 

curso sobre orçamento público e o presidente pediu que seja feita uma proposta para avaliar a 73 

possibilidade do Corecon ministrar o referido curso. Espíndola fez considerações sobre a interrupção 74 

do projeto Conversa de Economista que deverá ser retomado com a participação do secretário 75 

municipal de Planejamento, Cursino Moreira e encarregou o conselheiro  Eduardo de fazer o contato 76 

para ver a possibilidade de realizar a palestra no dia 17 do corrente mês. Passando para o item, 77 

homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo plenário os seguintes processos: 78 

Cancelamento de Registro com Remissão de Débito:  Proc. Nº 042/2013 – Luiz Fernando Neves 79 

Sant’Anna.  Reabertura de Registro: Proc. Nº 058/2013 – Duany Drayton Reis Moraes.   Registro 80 

Definitivo P. Física – Proc. Nº 055/2013 –Lenardo Maciel de Carvalho; Proc. Nº 056/2013 – Glaci 81 

Elma Assunção Oliveira; Proc. Nº 057/2013 – Andreia Aquino Santos; Proc. Nº 059/2013- Suziany 82 

Safira da Silva Lima; Proc. Nº 061/2013- Francisco Carlos dos Santos Barros.  A palavra foi 83 

franqueada e não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por 84 

encerrada a reunião às vinte e uma horas e cinquenta e cinco minutos. Eu, Marlene Costa Luz 85 

secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo presidente. São Luís,  sete de 86 

outubro de  2013. 87 

 88 

           89 
Marlene Costa Luz                                   Luiz Augusto Lopes Espíndola 90 

    Secretária                                          Presidente 91 
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