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ATA DA TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA (373ª) SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 10.02.2014.
Aos dez dias do mês de fevereiro do ano dois mil e quatorze, 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 septuagésima terceira Sessão Ordinária deste CORECON-MA. PARTICIPANTES:
Felipe Macedo de Holanda – presidente, Eduardo Cássio Beckman Gomes- vice-presidente e os seguintes
conselheiros: José Lúcio Alves Silveira, José Ribamar Silva Campos, Heloizo Jerônimo Leite, Valmir
Vasconcelos Seguins Araújo, Clodomir Cunha Ladeira, Heric Santos Hossoé e Dionatan Silva Carvalho. A
conselheira Dilma Ribeiro de Sousa Pinheiro justificou a ausência. ABERTURA DOS TRABALHOS – A
reunião foi iniciada com a colocação da ata da reunião anterior em votação, a qual foi aprovada. Passou-se a
seguir aos informes da Presidência, quando o presidente relatou sobre sua participação e do vice presidente na
solenidade de posse do novo plenário do COFECON e reunião ampliada, ressaltando que a composição ilustra a
divisão dos conselheiros e CORECONs existentes atualmente no sistema e citou a repetição na reunião de alguns
temas já discutidos exaustivamente. Felipe explicou sobre o Projeto de Lei N°658 que atualiza as competências
privativas do economista, atividades facultadas e destacou o parágrafo cinco, recomendando que o mesmo seja
amplamente discutido. O vice presidente complementou falando sobre os novos mercados, as dificuldades de
diferenciação de funções do economista com outras profissões e fez considerações sobre profissionais de outras
áreas que poderão passar a entrar no sistema, de acordo com o precedente do artigo 16, do referido projeto. O
presidente disse que os critérios ainda precisam ser discutidos e propôs que o plenário do CORECON-MA fizesse
um debate para enviar uma proposta de redação alternativa. O conselheiro Heloízo ressaltou que o projeto deve
ter como prioridade a defesa da profissão, mesmo que isso signifique abdicar de outras receitas. O presidente se
propôs a fazer uma proposta de redação e enviar para sugestão dos outros conselhos. O conselheiro Heric lembrou
que se o Conselho abrir mão de algumas prerrogativas perderá sua essência de órgão de classe e disse que a
discussão para a queda da receita deve considerar outros fatores, como o fechamento dos cursos de economia. Ele
acrescentou que não vê a abertura a outros profissionais como solução. O conselheiro Lúcio manifestou-se
favorável à concessão do registro para quem exerça atividade que tenha como essência a economia. O presidente
manifestou preocupação com a operacionalização desse precedente e afirmou que o sistema poderá ficar
vulnerável à pressão de interesses. O vice presidente Eduardo pediu que todos lessem o artigo e mandassem
sugestões para serem sistematizadas e enviadas ao COFECON até sexta-feira, dia 14 de fevereiro. Em seguida o
presidente relatou as visitas institucionais feitas ao Departamento de Economia e à Pós-graduação de
Desenvolvimento Sócioeconômico tratar de ações conjuntas entre o CORECON-MA e a UFMA. Falou também
sobre a visita ao secretário municipal de Planejamento, José Cursino Raposo Moreira, onde conheceu a estrutura
de capacitação da SEPLAN e recebeu do secretário a proposta de viabilizar patrocínio financeiro para a
publicação da coluna Palavra de Economista. Felipe falou também sobre a visita dos coordenadores do Centro
Acadêmico de Economia ao Conselho, onde pediram parceria para a realização do Encontro Regional de
Estudantes de Economia e discutiram uma pauta de ações conjuntas, direcionadas especificamente a
oportunidades de estágio, além de ter assumido o compromisso de divulgar o ERECO. O presidente abordou
ainda a ação de orientação financeira que está sendo programada pelo CORECON-MA, ressaltando que já
recebeu apoio do presidente da OAB, Mário Macieira . Passou-se a seguir à apresentação dos planos de trabalho
das comissões temáticas. O conselheiro Eduardo apresentou o programa da Comissão de Comunicação, que foi
elogiado pelo conselheiro Heloízo, com a ressalva de que os valores referentes a patrocínios e comercialização de
anúncios nas mídias do CORECON-MA fossem registrados como entradas para melhor ordenamento financeiro.
O conselheiro Heric sugeriu colocar as palestras realizadas pelo Conselho no youtube para disponibilizar no site e
facebook. O conselheiro Campos detalhou o programa de trabalho da Comissão de Fiscalização, ressaltando que
será necessário fazer uma campanha de esclarecimento sobre as atribuições de fiscalização. O conselheiro
Eduardo apresentou as propostas de trabalho da Comissão de Eventos, destacando que será necessário um
trabalho conjunto com a Comissão de Comunicação. O conselheiro Dionathan apresentou as propostas da
Comissão de Cursos, Seminários e Capacitações, destacando a manutenção da rotina do projeto Conversa de
Economista com seis edições ao longo do ano e realização de dois cursos e o conselheiro Lúcio justificou o
pequeno número de eventos pra que sejam exequíveis, sugerindo que se alternasse o Conversa de Economista
entre a Academia e um economista profissional e que os cursos fossem escolhidos de acordo com as demandas
locais dos economistas e do mercado. O conselheiro Felipe sugeriu buscar conteúdos de cursos no COFECON e
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CORECONs de maior porte e citou algumas temáticas. O conselheiro Heric sugeriu um curso sobre viabilidade
econômica para empresas. Todos os planejamentos foram aprovados, recebendo do plenário sugestões de
operacionalização. Em seguida o presidente informou sobre a realização de uma reunião com a empresa
Qualicorp para viabilizar patrocínio aos eventos do CORECON-MA, ressaltando que a mesma pauta foi discutida
em um encontro com o gerente de relações institucionais da Vale,Dorgival Pereira, quando tratou-se também de
uma visita dos conselheiros às obras de ampliação do porto. Felipe informou também sobre o andamento da
conversa com os candidatos ao governo para realização do debate e parabenizou o conselheiro Campos pela posse
no colégio de vogais da Jucema e lembrou a possibilidade de estabelecer parcerias entre as duas instituições. O
conselheiro Campos agradeceu e explicou suas funções como vogal, registrando que o trabalho do conselheiro
Clodomir no mandato anterior foi elogiado e se propondo a ser o elo de contato com a JUCEMA. Campos
acrescentou que não sabia como se deu a composição da chapa que elegeu os representantes do CORECON-MA.
O presidente Felipe destacou a importância da representação e disse que vai acompanhar o desempenho deste
trabalho. O conselheiro Clodomir agradeceu e lembrou importância dessa representação. O presidente informou
ao plenário o andamento da programação do centenário de Ignacio Rangel, que já tem confirmado o Doutor
Márcio Henrique Monteiro de Castro para ministrar a palestra magna. Em seguida o conselheiro Lúcio passou os
informes sobre o livro de artigos do CORECON-MA comunicando que falta apenas o prefácio e o conselheiro
Eduardo comprometeu-se a fazer gestões para que o economista Cursino Moreira encaminhe o texto com a maior
brevidade. Passando para os Informes dos Conselheiros, o conselheiro Walmir apresentou a proposta de atualizar
o cadastro do Conselho, uma vez que muitos endereços e e-mails estão defasados e o conselheiro Campos sugeriu
parceria com a Receita Federal para identificar os endereços dos economistas. Passando para o item homologação
de processos, foram apresentados e homologados pelo plenário os seguintes processos: Registro Definitivo P.
Física – Proc. Nº 004/2014 –Maria dos Santos Carvalho Viégas. Reabertura de Registro - Proc. Nº 007/2014Marco Andrei da Silva Gomes 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 quarenta e cinco
minutos. Eu, Marlene Costa Luz secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo presidente.
São Luís, dez de fevereiro de 2014.

M arlene Costa Luz
Secretária
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