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ATA DA TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA (372ª) SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 20.01.2014.
Aos vinte dias do mês de janeiro do ano dois mil e quatorze, na sede do Conselho Regional de Economia da 15ª
Região-MA, sito a Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala cento e quatro, Calhau,
realizou-se a tricentésima septuagésima segunda Sessão Ordinária deste CORECON-MA. PARTICIPANTES:
Felipe Macedo de Holanda – presidente, Eduardo Cássio Beckman Gomes- vice-presidente e os seguintes
conselheiros: José Lúcio Alves Silveira, José Ribamar Silva Campos, Dilma Ribeiro de Sousa Pinheiro, Almir
Bruno Jacinto Tavares, Heloizo Jerônimo Leite, Valmir Vasconcelos Seguins Araújo, Frednan Bezerra dos Santos
e Dionatan Silva Carvalho. ABERTURA DOS TRABALHOS – O presidente iniciou a reunião colocando a

ata da reunião anterior em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida colocou em
discussão o calendário anual de plenárias, sugerindo que as mesmas fossem realizadas às primeiras
segundas feiras de cada mês excetuando-se os feriados e, como não houve objeção o plenário aprovou as
seguintes datas: dias 10 de fevereiro, 10 de março, 07 de abril, 05 de maio, 02 de junho, 07 de julho, 04
de agosto, 01 de setembro, 06 de outubro, 03 de novembro e 01 de dezembro. O assunto seguinte foi a
formação das comissões de trabalho, quando o presidente apresentou a necessidade de cada uma delas,
justificando e propondo algumas ações a serem realizadas ao longo do ano pelo CORECON-MA. A
comissão de cursos, capacitações e seminários ficou formada pelos conselheiros Lúcio, Frednan e
Dionathan, com a proposta de fazer a mediação com as instituições de ensino e integrar com o
COFECON para realizar atividades voltadas para profissionais e estudantes. A comissão de eventos
ficou integrada pelos conselheiros Dilma Pinheiro, Eduardo Beckman, Almir Bruno e Frednan Bezerra,
que inicialmente já elencaram como principais eventos a Semana do Economista, as comemorações do
centenário de Ignacio Rangel e o lançamento do livro de artigos. A comissão de fiscalização e
valorização da profissão foi composta por Walmir Seguins, Ribamar Campos, Heric Hossoe e Luselias
soares, que estabeleceram como prioridades discutir a questão da contratação de um fiscal, fazer o
monitoramento de concursos para reivindicar vagas para economistas com exigência do registro
profissional e mostrar para a sociedade a preocupação do Conselho com a questão. Em seguida foi
formada a comissão de Comunicação pelos conselheiros Dilma Pinheiro, Almir Bruno e Eduardo
Eduardo Beckman, que estabeleceu como metas imediatas a maior presença do CORECON-MA na
mídia e a volta da circulação do jornal “Economista do Maranhão”. Compostas as comissões, os
conselheiros passaram a fazer considerações sobre ações a serem implementadas pela entidade no ano
de 2014. O conselheiro Heloízo sugeriu que cada comissão apresentasse um programa de atuação, mas
defendeu a retomada das edições do projeto Conversa de Economista, acrescentando que não precisa ser
conselheiro para participar na organização dos eventos e nas comissões e ressaltou que o Conselho pode
recrutar outros economistas não integrantes do plenário que possam somar. A conselheira Dilma disse
que a comunicação precisa ficar mais focada no presidente e sugeriu a realização de uma solenidade
festiva de posse, além do envio de um ofício comunicando aos poderes a posse da nova diretoria, bem
como a nova composição do plenário. A gerente executiva Marlene Luz informou que a providência já
estava sendo tomada. O vice-presidente Eduardo informou que já está sendo viabilizado com a
Secretaria Municipal de Planejamento um possível patrocínio para a coluna mensal no jornal O Estado
do Maranhão. O conselheiro Lúcio disse que é importante o Conselho também realizar algumas ações e
campanhas de interesse público para chamar a atenção da sociedade quanto à sua atuação. O conselheiro
Campos fez considerações sobre a proposta da diretoria de realizar uma campanha de educação
financeira para orientar a população e disse que a ideia poderia também ser estendida ao empresário e
ter o envolvimento das entidades empresariais como patrocinadoras para minimizar os custos com a
campanha. O conselheiro Heloízo sugeriu enviar aos órgãos públicos e empresas um documento
esclarecendo sobre a importância de contratar economistas. O conselheiro Lúcio sugeriu estreitar o
relacionamento com os Poderes Executivo e Legislativo estadual e municipal de São Luís e Imperatriz,
solicitando participar nas discussões de teor econômico, inclusive audiências públicas. O presidente
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informou que vai a Imperatriz no início de fevereiro fazer um levantamento das demandas e propôs que
o município tenha um conselheiro titular. O conselheiro Campos sugeriu ampliar o leque de contatos
naquela região. O conselheiro Heloízo se manifestou colocando que a captação de recursos deve ser
prioridade e, para isso, é preciso envolver órgãos públicos e entidades para apoiar financeiramente os
projetos do CORECON-MA, considerando que a receita do Conselho é pequena. O presidente Felipe
apresentou a ideia de organizar um debate com três primeiros candidatos ao governo do estado, onde em
um café da manhã cada um deles separadamente discutiria as questões econômicas do Maranhão com
uma plateia formada por economistas, sugerindo que seja feita uma agenda especifica sem cunho
político partidário. O plenário decidiu que a comissão de Comunicação irá discutir e planejar o debate.
Foi então reiterado que cada uma das comissões deve elaborar um programa de trabalho para ser
apresentado na próxima reunião plenária. Passando para o item homologação de processos, foram
apresentados e homologados pelo plenário os seguintes processos: Registro Definitivo P. Física – Proc. Nº
077/2013 –Luanna Amorim Teixeira; Proc. Nº 078/2013 – Roberto Santos Matos; Proc. Nº 001/2014 – Jackson
Inácio dos Santos Rego; Proc. Nº 002/2014 – Jessé Sales Rego. Transferência de Registro - Proc. Nº 080/2013Maria das Graças Nava Raposo Anunciação. O que houver O conselheiro Lúcio relatou sobre a situação do

livro de artigos a ser editado pelo Conselho e Felipe ficou de viabilizar junto ao economista José
Cursino Raposo Moreira o prefácio, uma vez que tinha encontro agendado com o mesmo no dia
seguinte. O conselheiro Campos sugeriu que se procure um redator alternativo para o prefácio, caso o
texto não seja recebido logo. A Assessora de Comunicação ficou encarregada de reencaminhar os
artigos para respaldar o texto a ser redigido pelo economista José Cursino. O conselheiro Felipe
discorreu sobre a sobre programação comemorativa do centenário de Ignacio Rangel, ressaltando os
patrocínios já arrecadados, a viabilização do título de Doutor Honoris Causa e solicitou que o
CORECON-MA faça um ofício para reserva do auditório da Casa do Trabalhador para o evento. A
palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a presença de todos e
deu por encerrada a reunião às vinte e uma horas e cinquenta e cinco minutos. Eu, Marlene Costa Luz
secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo presidente. São Luís, vinte de
janeiro de 2014.

M arlene Costa Luz
Secretária
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