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ATA DA TRICENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA(369ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 04.11.2013.
Aos quatro dias do mês de novembro 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 nona Sessão Ordinária deste
CORECON-MA. PARTICIPANTES: Luiz Augusto Lopes Espíndola – presidente, Eduardo Cássio
Beckman Gomes- vice-presidente e os seguintes conselheiros:, Felipe Macedo de Holanda, José Lúcio
Alves Silveira, José Ribamar Silva Campos, Dilma Ribeiro de Sousa Pinheiro, Almir Bruno Jacinto
Tavares e Heric Santos Hossoé. Os Conselheiros Heloizo Jerônimo Leite, Manoel Correa Moreira
Junior e Aníbal da Silva Lins justificaram a ausência. ABERTURA DOS TRABALHOS – Dando
início aos trabalhos, o presidente procedeu à leitura da ata da reunião anterior, a qual foi colocada em
votação e aprovada pela unanimidade dos conselheiros. Em seguida a Assessora de Comunicação
Luiza Lina passou a falar sobre suas atividades informando que está dando suporte à Comissão
organizadora das comemorações do centenário de Ignácio Rangel e comunicou a possibilidade da
edição de um número do jornal Economistas do Maranhão no mês de dezembro próximo, uma vez que
encaminhou à Qualicorp uma proposta de patrocínio para custear o mesmo, tendo como contrapartida
uma página destinada à publicidade da empresa patrocinadora. A Assessora informou que aguarda a
resposta e o presidente comunicou que caso o custo integral do jornal não seja coberto pela Qualicorp,
o CORECON-MA poderá complementar a despesa e viabilizar a edição do informativo. Luiza Lina
informou também sobre suas atividades junto ao conselheiro Lúcio na diagramação do livro de artigos
científicos que será editado pelo Conselho. Sobre o assunto, este fez um breve relato do estágio atual
do projeto. O presidente indagou a Assessora sobre a rotina de atualização do site do CORECON-MA
e sugeriu que os conselheiros enviem periodicamente colaborações no sentido de tornar mais dinâmico
o conteúdo. Informes da presidência: Espíndola lembrou que na reunião anterior tinha sido solicitado o
levantamento dos valores das anuidades cobradas em outros estados nordestinos e fez a leitura da
pesquisa, constatando-se que os valores estão próximos ao da anuidade maranhense. O presidente
passou então a informar sobre um oficio encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado, solicitando
a realização de uma sessão solene em comemoração ao centenário de Ignácio Rangel. Passou a seguir a
falar sobre um projeto de patrocínio do Prêmio Rosa Mochel de Monografia que foi encaminhado ao
Sebrae e como não obteve resposta fará uma nova gestão junto ao órgão. Espíndola informou também
sobre sua viagem na condição de Delegado Eleitor para participar da eleição da nova diretoria do
COFECON. O assunto seguinte foi o projeto Conversa de Economista, quando o presidente informou
que o secretário municipal de Planejamento, economista José Cursino Raposo Moreira será o próximo
palestrante na próxima quarta-feira, dia 6, sobre o tema “O sistema municipal de planejamento”. O
conselheiro Lúcio questionou o fato do convite ter sido encaminhado em cima da hora podendo
comprometer o público do evento, mas o presidente explicou que isso deveu-se a problemas do sistema
de informática do Cofecon que passou por atualização impedindo o uso do e-mail institucional do
CORECON-MA para envio dos convites na semana anterior. O item seguinte da pauta foi o centenário
de Ignacio Rangel e coube ao conselheiro Felipe relatar os encaminhamentos da comissão instituída
para organizar o evento. Ele informou a programação que está sendo planejada e destacou a
importância do evento para resgatar o interesse da comunidade acadêmica pelo ilustre maranhense e
provocar debates em torno das ideias de Ignácio Rangel. O conselheiro Lúcio parabenizou a equipe
pela programação e manifestou preocupação com o fato do evento se realizar em três dias, o que
poderia acarretar em falta de público e a conselheira Dilma alertou para que seja bem ressaltada a
parceria das instituições para evitar que a iniciativa seja creditada apenas à UFMA. O conselheiro
Almir disse que dependendo do enfoque a programação pode atrair um público variado. O conselheiro
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Heric fez comentários sobre o mérito do evento para disseminar o conhecimento sobre Rangel. O
conselheiro Campos acrescentou que os professores devem se envolver para mobilizar os alunos a
prestigiarem a programação. O presidente Espíndola destacou o momento que é significativo para a
juventude conhecer o pensamento de Ignacio Rangel. O assunto eleições foi tratado a seguir e o
presidente fez comentários sobre a realização do pleito, passando a palavra ao conselheiro
Campos para apresentar um relato em nome da comissão eleitoral. Este informou os dados sobre
a votação e ressaltou que a eleição ocorreu sem intercorrências; com isso, o dossiê eleitoral foi
submetido à apreciação dos conselheiros e aprovado. O presidente proclamou o resultado. Em
seguida passou a tratar da organização da confraternização de final de ano e, após o plenário definir
que a data será 13 de dezembro, o presidente pediu a indicação de uma comissão para organizar o
evento e a mesma ficou composta pela assessora Luiza, a gerente executiva Marlene e a conselheira
Dilma, que encaminhou imediatamente a sondagem dos nomes dos economistas que serão
homenageados e após argumentações dos conselheiros foram sugeridos os nomes dos professores João
Gonçalo, Raimundo Palhano e do presidente do IMESC, Fernando Barreto; além da professora
Ozanira da Silva e Silva para receber o título de Economista Emérito, ficando ainda a sugestão de que
os conselheiros encaminhassem email com outras possíveis indicações. Informes dos conselheiros.
Lucio lembrou que precisa ser resolvida a contratação de um fiscal para o CORECON e sugeriu que o
assunto seja tema de pauta na próxima plenária. O presidente lembrou que precisa ser feita a correção
da tabela de salarial dos funcionários do Conselho e sugeriu que o índice seja o INPC, com o que todos
os conselheiros concordaram. Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e
homologados pelo plenário os seguintes processos: Cancelamento de Registro: Proc. Nº 0060/2013–
Manuel Galdino de Albuquerque; Proc. Nº 062/2013 – Walysson Morais Lustosa. Registro Definitivo
P. Física – Proc. Nº 063/2013 –Katia Stela Correa de Oliveira. 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 cinquenta e cinco minutos. Eu, Marlene Costa Luz secretariei e lavrei a presente
Ata, que vai assinada por mim e pelo presidente. São Luís, quatro de novembro de 2013.

Marlene Costa Luz
Secretária
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Luiz Augusto Lopes Espíndola
Presidente

