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ATA DA TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA (378ª) SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 17.07.2014. 2 

 3 

Aos dezessete dias do mês de julho do ano dois mil e quatorze, na sede do Conselho Regional de Economia da 4 

15ª 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 oitava Sessão Ordinária deste CORECON-MA. PARTICIPANTES: 6 

Felipe Macedo de Holanda – presidente, Eduardo Cássio Beckman Gomes – vice-presidente e os seguintes 7 

conselheiros: Clodomir Cunha Ladeira, Valmir Vasconcelos Seguins Araújo, Heric Santos Hossoé e Dilma 8 

Ribeiro de Sousa Pinheiro. Os conselheiros José Ribamar Silva Campos e Heloizo Jerônimo Leite justificaram a 9 

ausência.  ABERTURA DOS TRABALHOS - A reunião iniciou com a leitura da ata da reunião anterior, que foi 10 

aprovada por unanimidade. A seguir passou-se aos Informes da Comunicação, quando a Assessora Luiza Lina 11 

informou que o site do CORECON-MA sofreu modificações de lay out e está em fase final para ser colocado no 12 

ar, faltando apenas alguns ajustes. O presidente explicou as mudanças ressaltando que estas visam torná-lo mais 13 

dinâmico e interativo. Em seguida a Assessora informou sobre a circulação da coluna Palavra de Economista 14 

referente a junho, cujo tema foi a Economia da Copa do Mundo. Passou-se aos Informes da Presidência e o 15 

presidente Felipe informou sobre os ofícios recebidos, sendo um do COFECON, referente à prorrogação do prazo 16 

de inscrições para o Prêmio Brasil de Economia e outro do CORECON-PA, no qual o presidente informa o início 17 

de um abaixo assinado através do site em favor da aprovação do projeto de lei nº 658/2007 sugerindo ao 18 

CORECON-MA a adesão ao movimento, bem como a divulgação e os conselheiros decidiram que a Assessora de 19 

Comunicação providencie a colocação no site do link específico e da ficha para assinatura. O assunto seguinte foi 20 

o Prêmio de Monografia, ocasião em que o presidente comunicou as mudanças no concurso, inclusive nome novo 21 

e algumas alterações no sistema de avaliação e critérios de pontuação. O presidente lembrou que todos os 22 

conselheiros receberam o novo Regulamento por e-mail destacou as contribuições do conselheiro Campos e do 23 

economista Fernando Babilônia que apresentaram as sugestões que resultaram na forma final do documento. O 24 

conselheiro Heric sugeriu trocar a indicação da edição, substituindo a numeração romana pelo numeral referente 25 

ao ano. A conselheira Dilma complementou a sugestão lembrando que com esta alteração deve ser colocada uma 26 

retificação no Diário Oficial. Em seguida o presidente colocou em votação o novo Regulamento, que teve 27 

aprovação unânime. Felipe solicitou a indicação dos conselheiros para integrar a Comissão Avaliadora, ficando 28 

decidido que os nomes são Heric Hossoé e José Lúcio Silveira. Em seguida o plenário escolheu a Comissão 29 

Eleitoral que vai organizar a eleição dos novos conselheiros, ficando esta formada por Clodomir Ladeira, Ribamar 30 

Campos, Heloízo Jerônimo e Eduardo Beckman, escolhido presidente da referida Comissão. Na ocasião o 31 

presidente Felipe informou o plenário sobre os prazos a serem cumpridos no processo eleitoral. A seguir Felipe 32 

relatou a viagem a Imperatriz e destacou o encontro com Fernando Babilônia, o qual pediu apoio do CORECON-33 

MA para um projeto de um jornal do Curso de Economia da Faculdade Santa Terezinha que será lançado durante 34 

a Semana do Economista naquele município e o custeio das despesas de um palestrante para abordar o tema 35 

bolhas imobiliárias. O Presidente sugeriu o patrocínio no valor de R$ 1.000,00 para cada evento, o que  foi 36 

acatado pelos conselheiros. Passou-se aos Informes Financeiros, com a entrega aos conselheiros do relatório 37 

referente ao mês de junho. O presidente explicou a redução nas receitas e expansão nas despesas foi devido à 38 

realização dos eventos, mas ressaltou o movimento crescente do pagamento de parcelamentos feitos pelos 39 

inadimplentes, agora com a opção do parcelamento através do cartão de crédito. Os conselheiros ponderaram a 40 

importância de melhorar a arrecadação e aprovaram os relatórios. Em seguida foi aberto o espaço para os 41 

Informes das Comissões. A Comissão de Cursos repassou informações sobre a parceria com a XP Investimentos 42 

para a realização de um curso de  como investir na Bolsa de Valores e outro curso sobre como investir o seu 43 

dinheiro. A seguir a Comissão de Eventos informou sobre os preparativos para a Semana do Economista, 44 

ressaltando que o material gráfico e de publicidade já está em produção e solicitou empenho dos 45 

 Conselheiros na divulgação.   Pela Comissão de Fiscalização   46 

o conselheiro Valmir Seguins fez considerações sobre o processo nº 008/2014, do economista José Roberto 47 

Godinho Gonçalves que está em diligência e lembrou que já havia elementos para complementar as discussões. O 48 
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presidente leu o parecer do conselheiro Campos. Após vários posicionamentos, o presidente colocou em votação e 49 

a maioria votou pelo deferimento do cancelamento do mesmo. O conselheiro Heric sugeriu que o Conselho passe 50 

a adotar o procedimento de sempre que receber solicitações de cancelamento de registro convidar os requerentes 51 

para uma visita ao CORECON-MA e tentar reverter a decisão deles.O conselheiro Eduardo sugeriu 52 

acompanhamento da publicação dos editais dos concursos. O presidente destacou o empenho do conselheiro 53 

Campos na análise deste processo e do debate que desencadeou. Nos Informes dos conselheiros, Dilma fez 54 

registro das comemorações dos 160 anos da Associação Comercial do Maranhão e de uma visita dos diretores 55 

daquela entidade empresarial ao reitor da UFMA quando foi acertada uma parceria para revitalizar a biblioteca da 56 

ACM. A conselheira pediu ao plenário a doação da publicação comemorativa do centenário de Ignacio Rangel, 57 

editada pelo CORECON e o plenário decidiu doar cinco exemplares para a biblioteca da Associação. Dilma 58 

agradeceu e disse que a gráfica da UFMA vai reeditar o livro da história da Associação Comercial e falou sobre 59 

uma revista que será editada pela instituição que terá uma entrevista com o presidente Felipe de Holanda. O 60 

conselheiro Clodomir disse que seus problemas de saúde têm limitado suas atividades no Conselho, mas Destacou 61 

que tem se empenhado para participar. Passando para o item homologação de processos, foram apresentados e 62 

homologados pelo Plenário os seguintes processos: Registro Definitivo P. Física - Proc. Nº 026/2014 – Tássio 63 

Carlos Rodrigues Filgueiras; Proc. Nº 028/2014 – Ricardo Henrique Pereira Santos; Proc. Nº 029/2014 – Carlos 64 

Alberto Santana Neiva; Proc. Nº 030/2014 – Marluce da Conceição Neves Pereira. Reabertura de Registro P. 65 

Física – Proc. Nº 027/2014 – José de Ribamar Ferreira Fernandes. Cancelamento de Registro P. Física – Proc. Nº 66 

008/2014 – José Roberto Godinho Gonçalves; Proc. N° 021/2014 – Milene Simone Rocha Bitencourt. A palavra 67 

foi franqueada e não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 68 

reunião às vinte horas e cinquenta e cinco minutos. Eu, Marlene Costa Luz secretariei e lavrei a presente Ata, que 69 

vai assinada por mim e pelo presidente. São Luís, dezessete de julho de  2014.                            70 

                                                                                    71 
                      Marlene Costa Luz 72 

                                Secretária 73 


