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ATA DA TRICENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA (366ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 05.08.2013.
Aos cinco dias do mês de agosto 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 sexta Sessão Ordinária deste CORECON-MA.
PARTICIPANTES: Luiz Augusto Lopes Espíndola – presidente e os seguintes conselheiros: Heloizo
Jerônimo Leite, José Lúcio Alves Silveira, Dilma Ribeiro de Sousa Pinheiro, Felipe Macedo de
Holanda, Manoel Correa Moreira Júnior, José Ribamar Silva Campos e Almir Bruno Jacinto Tavares.
Os conselheiro Eduardo Cássio Beckman Gomes e Aníbal da Silva Lins justificaram a ausência.
ABERTURA DOS TRABALHOS – O presidente iniciou a reunião colocando a ata em votação da
Sessão Plenária nº 365, realizada no dia 01 de julho de 2013, a qual foi aprovada por unanimidade. A
seguir passou-se aos informes da presidência, ocasião em que o presidente relatou o recebimento de
ofício do COFECON comunicando a aprovação da Proposta Orçamentaria para 2013 e homologando a
prestação de contas de 2012, bem como do auxilio financeiro solicitado para o Prêmio Rosa Mochel de
Monografia do ano passado. O presidente informou também sobre o ofício do Conselho Federal
referente ao centenário de nascimento de Inácio Rangel, que será comemorado em 2014 e sugerindo
que se faça eventos no Maranhão para celebrar a data. O conselheiro Heloízo fez considerações sobre a
importância do economista e o presidente propôs que fosse feita uma programação científica,
envolvendo também os alunos de Economia, além disso sugeriu a troca do nome da sala do plenário
para Inácio Rangel, como forma de homenageá-lo e a colocação de uma placa com o nome de Dona
Florzinha Bittencourt para o ambiente da recepção. A proposta foi colocada em votacão e aprovada por
todos os conselheiros. Ainda sobre o assunto, o conselheiro Campos ressaltou que trata-se de uma
correção já proposta antes por ele e acrescentou que deve-se realizar a homenagem até o final do ano.
O conselheiro Heloízo sugeriu investigar se há parentes de Inácio Rangel propondo que seja conferida
também uma placa de homenagem. O conselheiro Felipe se manifestou sugerindo um seminário sobre
o pensamento do economista e ficou decidido que será feito um projeto para BNDES solicitando apoio
financeiro para as homenagens que serão feitas pelo CORECON. Com esse objetivo foi nomeada uma
comissão formada por Espíndola, Felipe e Lúcio, responsável pela elaboração do projeto. A seguir o
presidente apresentou a Resolução nº 441/2013 que nomeou a Comissão Eleitoral para as eleições
2013, informando que a mesma ficou assim composta: José Ribamar Silva Campos, Manoel Correa
Moreira Junior e Manuel Galdino de Albuquerque – Efetivos e Raphael Ferreira Vidal – Suplente. Os
conselheiros aprovaram. O presidente apresentou o cronograma das eleições e detalhou as providências
a serem tomadas. O assunto seguinte foi a Semana do Economista e o presidente informou os valores
dos patrocínios do evento e a Assessora de Comunicação Luiza Lina apresentou o material
audiovisual, detalhou a mídia programada e a relação de convidados, no que recebeu colaboração dos
conselheiros quanto a outras autoridades que deveriam receber o convite do evento. O conselheiro
Felipe pediu ao Conselho que se posicione sobre o Índice de Desenvolvimento Humano do Maranhão,
recentemente que divulgado, gerando polêmicas e interpretações diversas e o presidente Espíndola
disse que a manifestação poderia ser incluída no texto da Semana do Economista a ser publicado no
jornal O Estado do Maranhão. A sugestão foi aprovada. A seguir o presidente apresentou um resumo
da programação da Semana do Economista, ressaltando que o secretário municipal de planejamento,
José Cursino Moreira será coordenador da mesa do segundo dia do evento. Ficou decidido que o
conselheiro Campos vai a Imperatriz representar o CORECON no evento da Semana do Economista
daquele município e o mesmo se manifestou sugerindo que no próximo ano seja incluída a
programação de Imperatriz no material gráfico produzido pelo Conselho, além disso, fez comentários
sobre a importância da participação do professor Reinaldo Gonçalves. A seguir foi escolhida a
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Comissão de Avaliação dos trabalhos inscritos no IX Prêmio Rosa Mochel de Monografia, ficando a
mesma integrada pelos professores: Almir Bruno, José Henrique Polary, Heric Hossoe e José Ribamar
Campos. Nos informes dos conselheiros, Lúcio disse que o CORECON deve buscar espaços de
participação na Assembleia Legislativa do Estado, fomentando debates relacionados à realidade sócio
econômica maranhense e subsidiando as comissões daquela Casa Legislativa. O conselheiro Lúcio
informou também que somente seis autores confirmaram participação com artigos no livro que será
editado pelo Conselho e que o prazo para a entrega dos trabalhos terminará dia 31 agosto, solicitando
ainda que a secretaria envie e-mail aos autores informando a data e solicitando os currículos
resumidos. O conselheiro Campos falou sobre a instalação da Delegacia de Imperatriz afirmando que
na viagem àquele município vai verificar as condições, fazer levantamento de custos e também pedir
informações sobre como funciona a delegacia do CORECON-PI situada em Parnaíba. O conselheiro
Lúcio lembrou que esse é um tema recorrente e, por isso, deve-se tomar uma posição. O relatório sobre
o assunto ficou de ser apresentado na próxima plenária e o conselheiro Heloízo sugeriu honestidade na
resposta, mesmo que seja pela não instalação por falta de recursos. O conselheiro Lucio lembrou a
questão da contratação do fiscal, que também precisa ser resolvida. Passando para o item,
homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo plenário os seguintes processos:
Registro Definitivo P. Física – Proc. Nº 043/2013 – Claudino Lucena Mota; Proc. Nº 044/2013 –
Marcus Danilo Franco Nascimento; Proc. Nº 045/2013 – Maria Helena dos Santos. O conselheiro
Ribamar Campos pediu para analisar melhor o processo Nº 042/2013 – Cancelamento com remissão
de débito solicitado pelo economista Luiz Fernando Neves Sant’Anna. 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, cinco de agosto de 2013.

Marlene Costa Luz
Secretária
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Luiz Augusto Lopes Espíndola
Presidente

