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ATA DA TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA (377ª) SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 09.06.2014. 2 

 3 

Aos nove dias do mês de junho do ano dois mil e quatorze, 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 septuagésima sétima Sessão Ordinária deste CORECON-MA. PARTICIPANTES: 6 

Felipe Macedo de Holanda – presidente, e os seguintes conselheiros: José Ribamar Silva Campos, Clodomir 7 

Cunha Ladeira, Valmir Vasconcelos Seguins Araújo, Heloizo Jerônimo Leite, Heric Santos Hossoé e Paulo 8 

Eduardo Pacheco Ronchi. Os conselheiros, Eduardo Cássio Beckman Gomes e José Lúcio Alves Silveira e Dilma 9 

Ribeiro de Sousa Pinheiro  justificaram a ausência.  ABERTURA DOS TRABALHOS – O presidente iniciou a 10 

reunião colocando a ata da plenária anterior em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. O 11 

conselheiro Heloízo fez considerações sobre o conteúdo da ata referente à iniciativa tomada pelos 12 

conselheiros em avaliar os pareceres dos processos com maior rigor. Em seguida passou-se aos informes 13 

da Assessoria de Comunicação, quando a Assessora Luiza Lina apresentou o clipping referente à 14 

divulgação do debate com o pré-candidato Edison Lobão Filho e abordou também os relatórios de 15 

acessos ao site e facebook e lembrou que a coluna Palavra de Economista deverá ser publicada no final 16 

do mês, ressaltando a necessidade de definir um tema. A seguir o presidente Felipe discorreu sobre os 17 

processos que tinham ficado pendentes na reunião anterior, leu os pareceres e para o da economista 18 

Patrícia Nogueira Rego foi acatada a argumentação da mesma. O processo do economista José Roberto 19 

Godinho Gonçalves foi amplamente debatido após a leitura do parecer do conselheiro Almir, que tinha 20 

pedido vistas. Os conselheiros Walmir, Heric e Heloízo ressaltaram o fato de que para a investidura no 21 

cargo no Tribunal de Contas do Estado foi necessária a apresentação do diploma, o que configura o 22 

exercício da profissão de economista. O plenário endossou a negação da solicitação de cancelamento do 23 

registro do solicitante, proposta pelo conselheiro Campos, relator do processo. O conselheiro Heloizo 24 

recomendou que a decisão tomada pelo CORECON-MA deverá ser oficialmente comunicada ao TCE. O 25 

conselheiro Heric ressaltou que a defesa da profissão de economista deve ser constante. O relator 26 

Campos retomou o processo, com o encaminhamento de consultar a Assessoria Jurídica e o COFECON. 27 

O presidente Felipe registrou o empenho do conselheiro Campos no tratamento da questão e ficou 28 

decidido que na próxima reunião será feita a apreciação final do processo. O assunto seguinte foi a 29 

criação do CORECON Acadêmico e para explicar a iniciativa, o presidente apresentou o estudante de 30 

Economia, Rodrigo Leite Cruz, que passou a discorrer sobre o tema, informando o interesse dos alunos 31 

em criar a entidade. Ele disse que já obteve informações sobre o funcionamento do CORECON 32 

Acadêmico em outros estados e distribuiu uma versão preliminar do Regimento que foi elaborado pelos 33 

acadêmicos. Rodrigo acrescentou que espera contribuições do CORECON ao documento. Felipe disse 34 

que é interessante para dar visibilidade aos estudantes e que a entidade sendo uma derivação do 35 

Conselho poderá dinamizar as opções de estágios e propor projetos. Rodrigo explicou que já estava 36 

sendo desenhado o projeto de um curso para estudantes sobre bolsa de valores. O conselheiro Paulo 37 

Ronchi lembrou a importância do contato do CORECON com alunos se estabelecer logo nos primeiros 38 

períodos do Curso. O conselheiro Heric manifestou-se favoravelmente à criação do CORECON 39 

Acadêmico também pela possibilidade de formação de novas lideranças no Conselho e sugeriu que os 40 

alunos devem buscar o apoio do Departamento de Economia, solicitando se necessária a mediação do 41 

CORECON na relação com a Universidade. Os conselheiros Clodomir, Walmir e Heloízo fizeram 42 

considerações sobre a proposta de regimento e o presidente propôs uma moção favorável, devendo os 43 

alunos apresentarem posteriormente o estatuto e um plano de trabalho. Os conselheiros Walmir e Heric 44 

sugeriram contribuições ao texto de Regimento e propuseram que os acadêmicos de Imperatriz também 45 

estejam representados no CORECON Acadêmico. A seguir passou-se aos informes financeiros. O 46 

presidente Felipe explicou que há uma forte queda das receitas de contribuições e as despesas cresceram 47 

devido às atividades que foram realizadas pelo Conselho. O conselheiro Heloízo manifestou 48 

preocupação com a queda na receita, mas o presidente ponderou que na prestação de contas do evento 49 

de Ignacio Rangel e de educação financeira, há equilíbrio e disse que estuda a decisão de disponibilizar 50 
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a opção de pagamento por cartão de crédito, apresentando uma pesquisa feita pelo Conselho sobre as 51 

taxas e disse que a Rede Card é a que oferece melhores taxas. O conselheiro Campos ressaltou a 52 

necessidade de ações para impulsionar os pagamentos e todos aprovaram o uso do cartão de crédito. O 53 

tema seguinte foi o Prêmio Rosa Mochel de Monografia, quando o presidente informou que o regimento 54 

atual foi enviado a conselheiros e coordenadores de cursos de Economia para sugerirem mudanças que 55 

provoquem implemento na participação. O presidente leu as sugestões já encaminhadas por Fernando 56 

Babilônia, de Imperatriz. O conselheiro Paulo Ronchi se manifestou favoravelmente ao estabelecimento 57 

de critérios técnicos. O conselheiro Heric sugeriu pegar os critérios que a Ufma utiliza na apresentação 58 

dos trabalhos científicos e adotar a média ponderada em caso de notas muito divergentes com um 59 

terceiro avaliador. O conselheiro Campos fez observações sugerindo mudar o nome para Prêmio 60 

Maranhão de Economia e a cada ano homenagear um economista ilustre. O conselheiro Heric 61 

completou que precisa instituir os critérios em anexo do Regulamento. O conselheiro Campos propôs 62 

que a comissão de cursos defina os parâmetros de avaliação e ficou acertado que em uma semana todos 63 

mandariam as sugestões que serão sistematizadas para a definição do novo regulamento. A seguir o 64 

presidente Felipe apresentou os pedidos de desincompatibilizacão dos conselheiros Aníbal Lins e Almir 65 

Bruno Jacinto Tavares, que serão candidatos nas próximas eleições. O tema seguinte foi a avaliação de 66 

uma proposta de reajuste de para o servidor Gil Max. O presidente Felipe sugeriu promoção dentro da 67 

escala de nível técnico propondo mudança do nível O/5 para O/8, passando de R$ 755,63 para R$ 68 

849,98. A seguir o presidente apresentou todos os convênios que estão em vigência, oferecendo 69 

benefícios aos economistas, sendo a Ufma, Faculdade Fabea, Isan, Instituto Ruy Juliano Curso de 70 

Perícias, Voyage Turismo, Quality Lavanderia, Faculdade Maurício de Nassau e a empresa XPF 71 

Investimentos. Ficou acertado que a secretária Marlene deverá encaminhar a relação com os benefícios 72 

devidamente discriminados para a Assessora de Comunicação colocar no site e jornal. O presidente 73 

abordou ainda a ação de Educação Financeira que vai ser feita no SINDUSCON-MA, que já está sendo 74 

acertada com a FIEMA. Falou também sobre um projeto de extensão acadêmica de realização de uma 75 

pesquisa do perfil do endividamento nas empresas, passando para o conselheiro Heric e o economista 76 

Jadson viabilizarem. Em seguida foi discutido e acertado pelos conselheiros que o horário de 77 

funcionamento do CORECON-MA nos dias de jogos do Brasil será das oito às doze horas. Passou-se 78 

aos informes das Comissões. A comissão de cursos informou que a Conversa do Economista que seria 79 

realizada no UFMA foi adiada devido à greve e foi sugerido confirmar com o superintendente do IEL, 80 

Marco Moura uma data para realizar o evento no CORECON-MA. O conselheiro Paulo Ronchi propôs 81 

fazer uma edição do Conversa de Economista sobre os investimentos do Estado. A sugestão foi aceita e 82 

será agendada para após a Copa. A Comissão de Fiscalização informou que está encaminhando 83 

correspondência de recobrança aos inadimplentes. O assunto a seguir foi a Semana do Economista e o 84 

presidente colocou que está em fase de captação de patrocínio. No informe dos conselheiros, o 85 

conselheiro Clodomir informou que as vendas do livro de Ignacio Rangel nas livrarias estão baixas e 86 

sugeriu colocar no site. Passando para o item homologação de processos, foram apresentados e homologados 87 

pelo Plenário os seguintes processos:  Proc. Nº 020/2014 – Balancete do 1º Trimestre-2014;  Registro Definitivo 88 

P. Física - Proc. Nº 019/2014 – Neuton  Diniz Lima; Proc. Nº 023/2014 – Marlana Portilho Rodrigues;  Proc. Nº 89 

025/2014 – Cristiana da Costa Borges Rodrigues. Reabertura de Registro P. Física – Proc. Nº 024/2014 – Gabriel 90 

Frazão dos Santos. Registro Defenitivo P. Jurídica – Cenário Econômico Consultoria Ltda. Cancelamento de 91 

Registro P. Física –Proc. Nº 009/2014 – Patrícia Nogueira Rêgo. A palavra foi franqueada e não havendo mais 92 

nada a tratar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às vinte e uma horas e 93 

cinquenta e cinco minutos. Eu, Marlene Costa Luz secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e 94 

pelo presidente. São Luís, nove de junho de  2014. 95 

  96 

Marlene Costa Luz

Secretária


