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ATA DA TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA(370ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 09.12.2013. 2 

 3 

Aos nove dias do mês de dezembro 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 nona Sessão Ordinária deste CORECON-MA. PARTICIPANTES: Luiz 6 

Augusto Lopes Espíndola – presidente, Eduardo Cássio Beckman Gomes- vice-presidente e os seguintes 7 

conselheiros: Felipe Macedo de Holanda, José Lúcio Alves Silveira, José Ribamar Silva Campos, Dilma Ribeiro 8 

de Sousa Pinheiro, Almir Bruno Jacinto Tavares e Heloizo Jerônimo Leite.  O Conselheiro Manoel Correa 9 

Moreira Junior justificou a ausência. ABERTURA DOS TRABALHOS –  O presidente iniciou a reunião 10 

colocando a ata em votação, a qual foi aprovada sem ressalvas. Em seguida passou a palavra à Assessora de 11 

Comunicação Luiza Lina e a mesma informou sobre as providências de organização da solenidade de entrega do 12 

Prêmio Rosa Mochel de Monografia e da confraternização, quando a mesma solicitou que a Secretaria Executiva 13 

realizasse o levantamento de todos os profissionais que já receberam do CORECON-MA o título de Economista 14 

Emérito para constar no cerimonial da solenidade. A Assessora de Comunicação informou ainda que foi fechado 15 

o patrocínio com a Qualicorp e a empresa vai cobrir o custo de uma edição do jornal Economista do Maranhão, a 16 

qual deverá circular após os eventos do final do ano. Luiza Lina apresentou a lista das matérias relacionadas para 17 

serem incluídas no jornal e pediu sugestões de outras pautas aos conselheiros. A Assessora de Comunicação 18 

destacou ainda o fato do acesso ao site do CORECON-MA ter registrado um aumento expressivo no mês de 19 

novembro, o que segundo ela, pode ser creditado à divulgação de concursos com vagas para economistas. Em 20 

seguida passou-se aos Informes da Presidência e o presidente iniciou relatando a eleição no COFECON, da qual 21 

participou como delegado eleitor, informando que a escolha de um terço dos novos  conselheiros  federais 22 

transcorreu com normalidade e ressaltou a prevalência de nomes da região Sudeste no plenário do Conselho 23 

Federal, seguindo uma tendência que já ocorre há anos. A seguir falou sobre a visita do Gerente de Relações 24 

Institucionais da Vale, Dorgival Pereira ao  CORECON-MA, onde conversou com os conselheiros sobre os 25 

projetos do Conselho e recebeu destes solicitações de patrocínios para o evento comemorativo ao centenário de 26 

Ignacio Rangel, para o livro de artigos que será lançado pelo CORECON-MA e para a Semana do Economista 27 

2014. O presidente destacou a urgência em confirmar o patrocínio da Vale, pois deveria ser feita uma antecipação 28 

de recursos visando a produção do documentário, pois a produtora solicitou que 30% do valor orçado seja pago na 29 

contratação do serviço.O conselheiro Lúcio solicitou maiores explicações sobre o valor do documentário e 30 

sugeriu que o CORECON-MA reavaliasse a decisão de fazer o documentário devido ao custo elevado. O 31 

conselheiro Heloízo discordou de desistir do projeto e lembrou que a Academia Maranhense de Letras pode 32 

conseguir patrocínio, para não sobrecarregar o Conselho. O conselheiro Felipe fez considerações sobre o 33 

andamento das reuniões da comissão organizadora do projeto e ressaltou que o livro terá artigo de nomes 34 

conceituados como Bresser Pereira e terá custo mais viável para o Conselho. Felipe também justificou o alto 35 

custo do documentário pelos deslocamentos necessários para a realização das entrevistas em outros estados, e 36 

disse que o projeto já está sendo apresentado a possíveis patrocinadores e, caso não haja sinalização positiva, é 37 

recomendável desistir e reestruturá-lo, colocando apenas ações de exequibilidade garantida. O conselheiro 38 

Heloízo sugeriu procurar o ministro Edison Lobão em busca de patrocínio e, se for o caso, deixar o documentário 39 

para ser produzido posteriormente, pois é uma ação atemporal. O conselheiro Campos disse que não se deve 40 

desistir, ressaltou que Ignacio Rangel deu aula em Santa Catarina e sugeriu solicitar apoio financeiro para os 41 

Conselhos Regionais.  O conselheiro Campos disse ainda que o SINDECON é fiel depositário de um livro 42 

autografado por Rangel que pertence ao  CORECON-MA. O conselheiro Espíndola sugeriu fazer uma reunião 43 

urgente para avaliar e decidir sobre a continuidade ou não do documentário. Em seguida o conselheiro José Lúcio 44 

usou a palavra para fazer o relato sobre a fase atual em que se encontra o livro de artigos que será editado pelo 45 

Conselho, informando que falta o prefácio a ser redigido pelo economista José Cursino Moreira e as correções do 46 

artigo de Lino Moreira. O presidente Espindola comprometeu-se a fazer gestão para conseguir solucionar as 47 

pendências. O plenário escolheu a capa do livro entre duas sugestões de layout propostas. O assunto seguinte foi o 48 

Prêmio Rosa Mochel de Monografia quando o presidente apresentou o resultado informando a decisão da 49 

Comissão Avaliadora de não premiar o terceiro trabalho por falta de qualidade técnica. O conselheiro José 50 

Ribamar Campos, que integrou a referida comissão, explicou que considerou fraco o nível das monografias e se 51 

absteve da escolha de qualquer dos trabalhos, sugerindo que os parâmetros do concurso sejam revistos na próxima 52 

edição. A conselheira Dilma argumentou que havendo quatro monografias inscritas poderia haver contestação 53 
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quanto a não atribuição de premiação ao terceiro colocado e questionou se haveria como justificar o fato para 54 

proteger a lisura do concurso. Foi lido o edital que trata do assunto e o plenário concordou que não há margem 55 

para contestações para o fato de escolher apenas dois trabalhos. O conselheiro Campos fez outra colocação 56 

lembrando que os trabalhos premiados vão concorrer nacionalmente, o que exigiria qualidade. Com base no 57 

relatório da comissão avaliadora, o presidente detalhou as notas e explicou que o regulamento precisa ser 58 

aprimorado. O conselheiro Heloízo concordou e sugeriu fazer um trabalho de divulgação junto às instituições de 59 

ensino para incentivar o aumento de monografias inscritas e elevação da qualidade do conteúdo. Ainda sobre o 60 

tema, Espíndola explicou que foi feita uma solicitação de apoio financeiro ao Sebrae para complementar o 61 

pagamento das premiações, mas ainda não obteve resposta. A seguir o presidente apresentou o Balancete do 3º 62 

trimestre e a Proposta Orçamentária para o exercício de 2014, ambos já com o parecer da Comissão de 63 

Tomada de Contas sugerindo a aprovação. Após as devidas análises e considerações, os processos em pauta 64 

foram aprovados pelo Plenário. O assunto seguinte foi a confraternização e o presidente Espíndola informou a 65 

data, a programação e fez check list das presenças já confirmadas entre os convidados. Informes dos 66 

Conselheiros. O conselheiro Campos, em nome do Sindicato dos Economistas do Maranhão, agradeceu pela 67 

parceria com o Conselho na Semana do Economista e nas atividades realizadas em Imperatriz. Informou também 68 

que a Federação Nacional dos Economistas elegeu novos delegados e o Maranhão está representado na nova 69 

diretoria da entidade com a presidência do Conselho Fiscal. A conselheira Dilma convidou para a 70 

confraternização da Associação Comercial do Maranhão e fez congratulações ao presidente Espíndola pela sua 71 

gestão, registrando sua a capacidade de liderança, desejando votos de sucesso em suas novas iniciativas e pediu 72 

que ele em breve ao plenário do CORECON-MA. O conselheiro Felipe pediu explicações sobre as reclamações 73 

de economistas quanto ao fato da Qualicorp não credenciar idosos. Marlene explicou que encaminhou as 74 

reclamações à Superintendência da empresa e que aguarda a resposta. O presidente sugeriu que o assessor jurídico 75 

do CORECON-MA analise o contrato para tomar posição.O conselheiro Heloizo também apresentou 76 

congratulações a Espíndola pela excelente gestão e capacidade de enfrentamento dos problemas e ressaltou a 77 

realização de eventos importantes, como a Semana do Economista.O conselheiro Almir  Bruno parabenizou o 78 

presidente que termina o mandato e lembrou que o ano foi marcado também pela reintegração do conselheiro 79 

Felipe ao plenário e prometeu continuar trabalhando na próxima gestão.O conselheiro Eduardo lembrou a 80 

trajetória de Espíndola na presidência e agradeceu pela experiência adquirida no exercício da vice presidência.O 81 

conselheiro Felipe se manifestou dizendo que foi um privilégio atuar como vice presidente na primeira gestão de 82 

Espíndola, o que lhe permitiu entender o sistema COFECON e destacou a visão madura do presidente e sua 83 

capacidade de delegar funções e buscar consenso. Felipe lembrou o empenho e apoio recebido de Espíndola na 84 

superação de um problema pessoal. O conselheiro Campos lembrou que foi sua a iniciativa de convidar o 85 

presidente para integrar o Conselho e  acredita que o conselheiro Felipe esteja apto a dar continuidade ao trabalho, 86 

como o próximo presidente. Espindola agradeceu o apoio recebido dos conselheiros, dizendo que as contribuições 87 

foram importantes para o êxito da gestão nos últimos dois anos e  lembrou as limitações financeiras que 88 

impediram maiores realizações.Ele destacou especialmente a dificuldade relacionada à cobrança dos 89 

inadimplentes, mas lembrou que deixa saldo financeiro e acredita que novos projetos poderão ser viabilizados.  90 

Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo plenário os seguintes 91 

processos: Cancelamento de Registro:  Proc. Nº 071/2013– Priscila Sá da Silva; Proc. Nº 073/2013 – Aroldo 92 

Nunes Costa Júnior; Proc. Nº 074/2013 – José Rubens Tavares Guedes; Proc. Nº 076/2013 – Rosângela Batista 93 

Almeida.   Registro Definitivo P. Física – Proc. Nº 061/2013 –Francisco Carlos dos Santos Barros; Proc. Nº 94 

065/2013 – Raimundo Nonato de Sousa Costa; Proc. Nº 068/2013 – Jadson Pessoa da Silva; Proc. Nº 069/2013 – 95 

Eridan Santos Reis; Proc. Nº 070/2013 – Paulo Ferreira Lales. A palavra foi franqueada e não havendo mais nada 96 

a tratar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às vinte e uma horas e cinquenta 97 

e cinco minutos. Eu, Marlene Costa Luz secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo 98 

presidente. São Luís,  nove de dezembro de 2013. 99 
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Marlene Costa Luz                                   Luiz Augusto Lopes Espíndola 102 

    Secretária                                          Presidente 103 


