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  ATA DA TRICENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA NONA (359ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

 CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 17.01.2013. 2 

 3 

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano dois mil e treze, na sede do Conselho Regional de 4 

Economia da 15ª Região-MA, sito a Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala 5 

cento e quatro, Calhau, realizou-se a tricentésima qüinquagésima nona Sessão Ordinária deste 6 

CORECON-MA. PARTICIPANTES: Luiz Augusto Lopes Espíndola – presidente e mais os seguintes 7 

Conselheiros: Manoel Correa Moreira Junior, Almir Bruno Jacinto Tavares, José Ribamar Silva 8 

Campos, Aníbal da Silva Lins, Heric Santos Hossoe e Joçara Felipe de Paula. Os Conselheiros José 9 

Lúcio Alves Silveira, Dilma Ribeiro de Sousa Pinheiro e Eduardo Cássio Beckman Gomes 10 

justificaram a ausência. ABERTURA DOS TRABALHOS – O presidente começou a reunião dando 11 

posse à conselheira suplente Joçara Felipe de Paula e a mesma manifestou sua satisfação em integrar o 12 

Conselho, comprometendo-se a colaborar em todas as ações. Em seguida foi colocada em votação a ata 13 

da reunião anterior que foi aprovada sem ressalvas por unanimidade. A seguir foi concedida a palavra 14 

à Assessora de Comunicação que apresentou um panorama do site e ressaltou a importância de definir 15 

o cronograma de autores das colunas do Conselho no Jornal O Estado do Maranhão para os próximos 16 

meses. O assunto ficou para ser definido posteriormente. O presidente então passou a apresentar os 17 

ofícios recebidos e expedidos com explicações sobre o teor deles. O assunto seguinte foi a definição do 18 

calendário das reuniões plenárias ordinárias para 2013, que teve a aprovação de todos. Em seguida o 19 

presidente propôs a formação das comissões de trabalho do CORECON-MA para o presente ano, que 20 

ficaram assim compostas: Comissão de Tomada de Contas – escolhidos como titulares os 21 

conselheiros Manoel Moreira, Ribamar Campos e Heloízo Jerônimo, para a suplência foram 22 

selecionados os conselheiros Dilma Pinheiro, Paulo Ronchi e Heric Rossoe; Comissão de Licitação -  23 

conselheiros Almir Bruno, Aníbal Lins e Lúcio Silveira (titulares) e Manoel Moreira, Maria Lúcia e 24 

Luselias Lopes (suplentes). A seguir o presidente expôs a necessidade de contratação de pessoal para 25 

reforçar a estrutura administrativa do CORECON-MA e explicou que o Conselho precisa de um fiscal, 26 

mas considerando a experiência com o fiscal anterior e as circunstâncias do momento é necessário que 27 

o assunto seja examinado com cautela para uma tomada de decisão. O assunto foi debatido e ficou para 28 

ser decidido após a reunião ampliada do COFECON, em Brasília, no dia 21 de fevereiro próximo, 29 

quando, então, procurará saber daquele Conselho das reais possibilidades de implantação da comissão 30 

de fiscalização que dará suporte aos Conselhos Regionais que têm dificuldades de manter em seus 31 

quadros funcionários para esse fim. Esta foi uma das propostas do SINCE de Belo Horizonte. O 32 

conselheiro Campos  lembrou que fiscalização é diferente de cobrança e o fiscal teria função 33 

específica. Perguntou ainda sobre o salário para o fiscal e sobre a nomeação do profissional. O 34 

presidente explicou as atividades a serem exercidas pelo fiscal e disse que já tem um economista 35 

aprovado no último concurso esperando para ser nomeado. A conselheira Joçara ressaltou a 36 

importância da fiscalização como mecanismo para estimular os profissionais a se registrarem e 37 

proteger o mercado de trabalho. Ainda sobre o assunto o presidente disse que o contrato da estagiária 38 

venceu e os conselheiros concordaram que deve ser renovado o convênio com a UFMA para a 39 

contratação de outro acadêmico. A seguir Espíndola apresentou uma proposta de trocar a edição 40 

impressa do jornal Economista do Maranhão por uma versão eletrônica para minimizar os custos, uma 41 

vez que o jornal eletrônico seria encaminhado por e-mail. O conselheiro Heric se manifestou falando 42 

sobre a vantagem do meio digital, mas sugeriu manter o impresso. O conselheiro Aníbal também 43 

manifestou-se favoravelmente à versão impressa, sem descartar o modelo eletrônico e sugeriu que seja 44 

feito um projeto solicitando patrocínio para cobrir os custos. O presidente então encarregou a 45 

Assessora de Comunicação para elaborar referido projeto incluindo o custeio para quatro edições 46 

anuais do jornal a fim de ser encaminhado à Vale. O assunto seguinte foi a situação do conselheiro 47 
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Felipe de Holanda que está atravessando um processo depressivo. Todos foram favoráveis à proposta 48 

de fazer uma visita à sua residência e buscar o suporte de profissionais de saúde que possam ajudá-lo, 49 

para isso foi formada uma comissão integrada pelos conselheiros Luiz Espíndola, Heric Hossoe e 50 

Almir Bruno para fazer o contato com o conselheiro Felipe. O presidente lembrou a realização de uma 51 

reunião com a equipe do Banco do Nordeste para discutir a possibilidade de realizar um curso para 52 

habilitar economistas na formulação de projetos técnicos de financiamento. Espíndola reforçou a 53 

importância da participação dos conselheiros na referida reunião e em seguida pediu sugestões para as 54 

edições do projeto “Conversa de Economista” a serem realizadas este ano. O conselheiro Manoel 55 

Moreira sugeriu Antonio Blecaute, do Tribunal de Contas do Estado para a primeira edição e para a 56 

segunda edição foi sugerido o nome do economista José Cursino que está na titularidade da Secretaria 57 

Municipal de Planejamento para falar sobre a situação atual do município de São Luís. Os nomes 58 

sugeridos foram aprovados por unanimidade. O presidente abriu espaços para os informes dos 59 

conselheiros. Almir Bruno disse que representou o CORECON-MA na posse da nova diretoria da 60 

OAB e sugeriu que, a exemplo daquela entidade, o CORECON-MA também fizesse uma solenidade 61 

para receber novos economistas e entregar a eles a carteira profissional. A sugestão foi aprovada. O 62 

conselheiro Campos apresentou proposta sugerindo mudar o nome do Prêmio Rosa Mochel de 63 

Monografia para “Prêmio Maranhão de Economia”, possibilitando homenagear a cada ano uma 64 

personalidade diferente. O conselheiro Aníbal concordou com a sugestão por valorizar o profissional 65 

Economista e o assunto ficou para ser avaliado posteriormente.  Passando para o item, homologação de 66 

processos, foram apresentados e homologados pelo plenário os seguintes processos: Registro 67 

Definitivo P. Física – Proc. Nº 072/2012- Leonardo Trajano Gomes; Proc. Nº 077/2012 – Hilqueias 68 

Gomes da Silva; Proc. Nº 001/2013- Priscila Sá da Silva; Proc. Nº 003/2013- Raphaela Sereno Silva; 69 

Proc. Nº 005/2013- Francisco Wagner Alves Rodrigues; Proc. Nº 006/2013- Glady Anny de Sousa 70 

Lessa; Proc. Nº 008/2013- Mario Sérgio Epaminondas Brasil; Proc. Nº 009/2013- Pâmela Rêgo de 71 

Matos. Cancelamento de Registro P. Física – Proc. Nº 076/2012 – Raimundo Nonato Santana Filho; 72 

Proc. Nº 002/2012 – Vitorino Campos de Araujo Filho. A palavra foi franqueada e não havendo mais 73 

nada a tratar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às vinte e uma 74 

horas e trinta minutos. Eu, Marlene Costa Luz secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por 75 

mim e pelo presidente. São Luís, dezessete de janeiro do ano dois mil e treze.  76 
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