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ATA DA TRICENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA (361ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 12.03.2013.
Aos doze dias do mês de março do ano dois mil e treze, 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 sexagésima primeira Sessão Ordinária deste CORECONMA. PARTICIPANTES: Luiz Augusto Lopes Espíndola – presidente, Eduardo Cássio Beckman
Gomes – vice-presidente e mais os seguintes conselheiros: Manoel Correa Moreira Junior, Heloizo
Jerônimo Leite, José Ribamar Silva Campos, José Lúcio Alves Silveira e Heric Santos Hossoe. As
conselheiras Dilma Ribeiro de Sousa Pinheiro e Joçara Felipe de Paula justificaram a ausência.
ABERTURA DOS TRABALHOS – A reunião iniciou com o presidente colocando a ata em votação,
com a aprovação da mesma por unanimidade. Em seguida passou a palavra à Assessora Luiza Lina
para os temas da Comunicação e a mesma explicou que está trabalhando a divulgação do curso sobre
Elaboração de Projetos, destacando que está havendo interesse especialmente nas mídias sociais, com
um grande volume de economistas buscando informações sobre o evento. A Assessora disse também
que a partir da próxima semana passará a divulgar a edição do Conversa de Economista, que terá a
participação do presidente do Corecon – SP, economista Manuel Henriquez Garcia. O presidente Luiz
Espíndola passou a explicar sobre o Curso de Elaboração de Projetos, que será promovido através de
parceria entre o Corecon-MA e o BNB, e ressaltou que as vagas serão destinadas aos economistas
adimplentes. O conselheiro Heloízo fez considerações sobre o assunto dizendo que se deve estimular
os economistas não registrados e os inadimplentes a se regularizarem para ter direito à participação no
curso. O vice presidente Eduardo pediu atenção especial da Secretaria do Corecon-MA com os
critérios que serão utilizados na inscrição para evitar extrapolar o número de vagas. O conselheiro
Lúcio sugeriu aumentar o número de participantes da turma e realizar o curso em outro local caso
tenha muitas pessoas interessadas em participar; além disso, parabenizou o Conselho pela iniciativa e
defendeu a institucionalização de um calendário de cursos de capacitação a ser desenvolvido de forma
permanente. O presidente abordou a próxima edição do projeto Conversa de Economista, que
inicialmente estava agendada para o dia 26 de março, mas a deverá ser adiada devido a compromissos
do palestrante, que irá informar a nova disponibilidade. Sobre o assunto, foi definido também o
cronograma com as edições seguintes do projeto, sendo o secretário municipal de Planejamento, José
Cursino Moreira, para dia 18 de abril; o técnico do Tribunal de Contas do Estado, Antonio Blecaute
para o mês de maio em dia ainda não definido, e para junho um palestrante a ser indicado pela diretora
regional do Isan/FGV,professora Cleide. Passando para os informes da Presidência, Luiz Espíndola
relatou a participação do Maranhão na solenidade de posse dos novos conselheiros do Cofecon,
destacando a investidura da conselheira Dilma Pinheiro no cargo de Conselheira Federal Suplente; em
seguida falou sobre a reunião ampliada, que considerou produtiva, destacando a discussão sobre a
baixa demanda pelos cursos de Economia e a pouca valorização do trabalho do economista, disse que
o COFECON irá realizar um diagnóstico da situação em todo o país, através de uma sondagem que
será feita pelos CORECONs e encaminhada ao COFECON para traçar o perfil atual da profissão e
sugerir medidas para solucionar o problema. O presidente falou também sobre o Congresso Brasileiro
de Economia, que será realizado em Manaus, de 4 a 7 de setembro próximo, ressaltando que deve ser
feito um esforço para levar uma grande caravana de economistas do Maranhão e, para isso, vai
procurar parcerias que ajudem a viabilizar a idéia. Outro tema destacado pelo presidente foi a reunião
com os presidentes de Conselhos Regionais de Economia, onde ficou determinada a realização de um
esforço coletivo para pressionar representantes do Congresso Nacional a colocar em votação e aprovar
o projeto que reformula a lei que regulamenta a profissão de economista. O conselheiro Campos fez
considerações sobre ao assunto dizendo que é uma luta antiga e manifestando esperança na aprovação
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do projeto. O vice presidente Eduardo disse que os CORECONs devem acompanhar permanentemente
esse processo. O assunto seguinte foi a reunião com o gerente de relações institucionais da Vale,
Dorgival Pereira e o presidente informou que foram apresentadas a ele solicitações de parceria com o
CORECON-MA na edição do jornal Economista do Maranhão, na publicação da coluna Palavra de
Economista, na realização da Semana do Economista, e para o lançamento do livro Reflexões sobre a
Economia Maranhense. O vice presidente Eduardo disse que participou da reunião e acredita que a
parceria será viabilizada em algumas das solicitações apresentadas. O conselheiro Heloízo lembrou
que o CORECON-MA deve dar maior visibilidade a esta parceria, sugerindo uma palestra de um
técnico indicado pela Vale com economistas e a publicação de artigos sobre as atividades da empresa
no jornal Economista do Maranhão. O conselheiro José Lúcio sugeriu a promoção de um curso de
capacitação de economistas com a participação da empresa.O conselheiro Heloízo propôs também a
aproximação com a Alumar e a Cemar. O presidente determinou que a Secretaria faça o contato com
as duas empresas sugeridas e disse que o CORECON vai aguardar resposta da Vale. Foi distribuído a
todos os conselheiros o calendário de eventos do COFECON, com algumas considerações por parte do
presidente Espíndola. A seguir o conselheiro Ribamar Campos passou a informar sobre os estudos
visando a instalação da Delegacia do Corecon-MA em Imperatriz. Ele disse que já analisou a
legislação e está verificando como funciona em outros estados, a próxima etapa será uma visita ao
município para contato com profissionais locais. O conselheiro Heloízo sugeriu saber a experiência de
um CORECON que tenha delegacia funcionando. A seguir o presidente solicitou à comissão de
eventos um plano de trabalho com as atividades a serem realizadas ao longo do ano, priorizando a
Semana do Economista, que será realizada no período de 12 a 14 de agosto estando já alinhavada uma
parceria com a Universidade Ceuma para cessão do local para o evento. Espíndola solicitou que a
Secretária do Corecon convoque os integrantes da comissão de eventos para uma reunião dia 19, às 18
horas, onde deverá ser definida uma agenda permanente para apresentação na próxima plenária. O vice
presidente Eduardo disse que durante a Reunião Ampliada do COFECON foi solicitado que o
CRECON-MA estudasse a possibilidade de antecipar a realização do Prêmio Rosa Mochel de
Monografia para permitir que os vencedores participem do Prêmio Brasil de Economia. Os
conselheiros fizeram considerações sobre o assunto e ficou decidido que o CORECON deverá criar
logo a Comissão do Prêmio de Monografia para revisar o regulamento, definir data e avaliar a proposta
de mudança da data de realização, mesmo assim o presidente determinou que o CORECON solicite
mais informações do Federal sobre o assunto. O conselheiro Lúcio explicou que o Conselho vai editar
um livro com artigos sobre a economia maranhense, mas os autores ainda não entregaram os textos,
manifestou preocupação com os artigos propostos a Felipe Holanda e Almir Bruno pelo fato dos
mesmos estarem sem contato com o Conselho. Lúcio explicou ainda que os temas foram escolhidos
livremente. O conselheiro Campos questionou sobre o fato de algumas temáticas estarem
descontextualizadas da proposta. Lúcio explicou que o livro foi pensado para suprir a carência de
literatura sobre a economia do Maranhão, por isso, a primeira edição tem horizontes amplos, mas os
temas ainda serão delimitados com a melhor definição da questão temporal. Ribamar Campos
parabenizou pela idéia e lembrou a necessidade de delimitar o contexto do livro em relação a um
determinado período e ampliar as abordagens, manifestando preocupação com a falta de uma diretriz.
O presidente Espíndola explicou que a iniciativa é pioneira e será aperfeiçoada no futuro, mas solicitou
que a Secretaria mande um e-mail a todos os autores dos artigos informando novo prazo para a entrega
dos textos. Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo
plenário os seguintes processos: Registro Definitivo P. Física – Proc. Nº 020/2013 – José Fernando dos
Remédios Sodré Júnior; Proc. Nº 022/2013 – Frednan Bezerra dos Santos; Proc. Nº 023/2013 – Paulo
César Torres Ribeiro. Transferência de Registro P. Física – Proc. Nº 012/2013 – César Roberto de
Albuquerque Correia. Cancelamento de Registro P. Física – Proc. Nº 015/2013 – Anderson Vaz Torres

ATA-361ª – 12.03.2013

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

112
113
114
115

da Silva; Proc. Nº 018/2013 – Ana Lúcia de Oliveira Zocatelli; Proc. Nº Márcia Regina Sousa da Silva.
O que houver. O conselheiro Eduardo informou que – a exemplo do CREA – o CORECON-MA
deveria enviar a órgãos públicos federais, estaduais e municipais e empresas privadas uma solicitação
de exigência de registro profissional de economistas concursados e admitidos por essas organizações .
A sugestão foi aceita por todos e o presidente solicitou que a Assessoria de Comunicação redija o texto
da minuta. O conselheiro Eduardo informou também que o Cofecon está trabalhando para viabilizar a
eleição eletrônica para 2014 e para reduzir o prazo de emissão da carteira profissional do economista,
que passará a ser expedida em 24 horas. O conselheiro Lúcio solicitou da Assessoria de Comunicação
informações sobre o acesso ao site do CORECON-MA e pediu a atualização dos dados sobre
concursos para economistas. Os conselheiros se propuseram a colaborar com sugestões para alimentar
o site. O presidente Luiz Espíndola também sugeriu encaminhar uma lista de lembretes aos
conselheiros com as principais atribuições que ficarem definidas na plenária. Sem mais nada a tratar. 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 minutos. Eu, Marlene Costa Luz
secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo presidente. São Luís, doze de
março do ano dois mil e treze.

Marlene Costa Luz
Secretária
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Luiz Augusto Lopes Espíndola
Presidente

