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ATA DA TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUARTA (374ª) SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 10.03.2014.
Aos dez dias do mês de março 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 terceira 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, Heloizo Jerônimo Leite, Valmir Vasconcelos Seguins Araújo, Clodomir
Cunha Ladeira e Frednan Bezerra dos Santos. Os conselheiros José Ribamar Silva Campos, Heric Santos
Hossoé, Dilma Ribeiro de Sousa Pinheiro e Luselias Soares Sales Lopes justificaram a ausência. ABERTURA
DOS TRABALHOS – A reunião começou com a aprovação da ata por unanimidade. Em seguida passou-se aos
Informes da Comunicação, quando a Assessora Luiza Lina informou que a coluna Palavra de Economista voltou a
ser publicada no jornal O Estado do Maranhão, tendo sido editada a primeira de 2014, no dia primeiro do mês em
curso. O presidente interveio explicando que a temática foi a pauta de ações do Conselho para o corrente ano
pedindo sugestões de temas para a próxima edição, tendo sido decidido pelos conselheiros que a mesma será
sobre o centenário de Ignácio Rangel com publicação prevista para o domingo que antecede ao evento. A seguir a
Assessora discorreu sobre o site, apresentando estatísticas que mostram estagnação no volume de acessos e
sugerindo que seja massificada a divulgação do mesmo. Mostrou também dados da página do Conselho no
facebook, onde há grande interatividade com o público, especialmente nas publicações de interesse direto dos
estudantes de Economia. O assunto seguinte foram os informes da Presidência, onde o presidente relatou a visita
feita com o vice presidente ao Gerente de Relações Institucionais da Vale, Dorgival Pereira que propôs a visita de
uma comitiva do CORECON-MA às obras de ampliação da empresa. O presidente informou que a data sugerida é
o dia 28 de março, podendo ir até 20 pessoas, uma vez que a Vale vai disponibilizar um ônibus para transporte até
o local. O conselheiro Lúcio sugeriu levar um representante do Centro Acadêmico de Economia e a sugestão foi
complementada com a indicação também de alguém da Empresa Júnior de Economia, sendo que o presidente
encarregou-se de convidar. O conselheiro Heloízo sugeriu fazer um convite ao ex-presidente Luiz Espíndola e
Lúcio sugeriu discutir com a Vale a criação de oportunidades de estágio para alunos de Economia. Felipe
acrescentou que o Sr. Dorgival comprometeu-se a verificar a situação dos economistas não inscritos no Conselho
que trabalham na empresa e que a Vale autorizou o Conselho a levar mais dois projetos para serem patrocinados.
O presidente então sugeriu que seja o da Semana do Economista e da campanha de educação financeira. Em
seguida o presidente informou sobre a Resolução do COFECON que prorrogou o Plano de Recuperação de
Crédito, informando que o comunicado está sendo feito aos economistas. O assunto seguinte foi a visita a
Imperatriz, onde o presidente informou que a conselheira Joçara está fazendo a articulação do encontro e que o
mesmo deverá acontecer no dia 02 ou 03 de abril, onde haverá reunião com os Coordenadores de Cursos de
Economia e o economista Alberto Maia para montar a programação da Semana do Economista e disponibilizar a
eles espaço no site para divulgar suas ações. O vice presidente Eduardo disse esperar que após a visita o
relacionamento com Imperatriz melhore. Felipe Holanda passou a informar que a economista Hellen Travassos,
gestora do Porto do Itaqui visitou o Conselho e fez um convite para uma visita à EMAP. Os conselheiros
discutiram a possibilidade de realizar uma edição do Conversa de Economista sobre o assunto. O tema seguinte
foi o Centenário de Ignacio Rangel,onde o presidente deu informes gerais sobre os preparativos e a programação,
ressaltando que a secretária Marlene deverá mandar confeccionar a placa a ser descerrada no Conselho. O
conselheiro Heloízo deu a sugestão de encaminhar o convite para o COFECON e o CORECON- RJ, além de
solicitar inclusão de matéria sobre o evento no site do Conselho Federal. Felipe informou que o livro sobre
Rangel está pronto para ser impresso e Heloízo realçou que deve haver compromisso dos conselheiros em estar
presente ao evento. O conselheiro Lúcio sugeriu conversar com os novos alunos do curso de Economia e fazer um
panfleto para entregar a eles. A sugestão foi aprovada pelo plenário. O presidente Felipe comprometeu-se a falar
com o professor Jhonatan sobre o out door para o evento. O item seguinte foi a contratação do novo estagiário,
quando o presidente informou sobre o processo seletivo, ressaltando que o mesmo já iniciou as atividades. O
conselheiro Lúcio comentou o decreto da governadora exigindo certificado de regularidade profissional junto aos
Conselhos de classe e a Assessora de Comunicação ficou encarregada de fazer matéria no próximo número do
jornal sobre o assunto. O presidente lembrou os 20 anos do Plano Real, que será completado no dia primeiro de
julho sugerindo fazer um evento. O assunto foi amplamente discutido. Passou-se aos Informes das Comissões. O
conselheiro Heloízo manifestou-se pela Comissão de Tomada de Contas sobre a avaliação da prestação de contas
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referente ao exercício de 2013, detalhou receitas e despesas, ressaltando que houve déficit orçamentário e
recomendou acompanhamento mais rigoroso das despesas e esforço para aumentar a arrecadação e o número de
registros. Heloízo disse que o parecer da Comissão foi favorável, sugerindo aprovação e abrindo a discussão aos
conselheiros. Lúcio sugeriu que os conselheiros recebam um resumo para ter melhor conhecimento do que está
sendo avaliado pela Comissão e a realização de uma reunião específica para discutir o planejamento financeiro do
Corecon. O conselheiro Walmir discordou da realização de uma reunião extra e endossou a entrega de um resumo
mensal. Após os devidos esclarecimentos a Prestação de Contas-2013 foi homologada pelo Plenário. Passou-se
aos Informes das Comissões Temáticas. O vice presidente Eduardo disse que Comissão de Comunicação está
trabalhando em função dos eventos. Pela Comissão de Seminários e Capacitações,o conselheiro Lúcio ressaltou
que o Coordenador do Mestrado pediu que esperasse as aulas começarem para ver a sugestão da Academia para a
realização de uma edição do Projeto Conversa de Economista. Lúcio sugeriu também convidar o diretor do IEL,
economista Marco Moura para uma edição do projeto. Pela Comissão de Eventos o conselheiro Eduardo
informou que o grupo vai planejar a Semana do Economista e montar o projeto, além de discutir se apresenta o
projeto do patrocínio do livro de artigos separadamente à Vale. Em relação ao evento da Educação Financeira, o
presidente comunicou o agendamento da visita à Câmara de Dirigentes Lojistas e sugeriu a reunião da Comissão
para a quarta-feira, dia 12. O conselheiro Walmir se manifestou pela Comissão de Fiscalização do Exercício
Profissional e informou que com a prorrogação do PRC deverá ser feita correspondência aos inadimplentes,
apresentando a renegociação como última alternativa de cobrança. Informes dos conselheiros. Lúcio propôs a
realização de um evento para discutir a mineração do ponto de vista técnico. O vice presidente Eduardo solicitou
do presid ente resposta dos candidatos ao governo sobre a realização do debate. Felipe informou que o evento
com Flávio Dino pode ser ainda este mês e Luís Fernando ainda na primeira ou segunda quinzena de abril.
Passando para o item homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo plenário os seguintes
processos: Cancelamento de Registro P. Física – Proc. Nº 005/2014 – Verônica de Matos Lisboa; Proc. Nº
006/2014- José Augusto Monteiro. 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 quarenta e cinco minutos. Eu,
Marlene Costa Luz secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo presidente. São Luís, dez
de março de 2014.

M arlene Costa Luz
Secretária

ATA-374ª – 10.03.2014

