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ATA DA TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA (376ª) SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 12.05.2014.
Aos doze dias do mês de maio 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 sexta 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, Almir Bruno Jacinto Tavares, Dilma Ribeiro de Sousa
Pinheiro e Heric Santos Hossoe. Os conselheiros, Heloizo Jerônimo Leite e Clodomir Cunha Ladeira
justificaram a ausência. ABERTURA DOS TRABALHOS – A reunião iniciou como presidente colocando a ata
da reunião anterior em votação, a qual foi aprovada pela unanimidade dos conselheiros. A seguir passou-se aos
informes da Comunicação, quando a Assessora Luiza Lina apresentou a documentação relacionada à divulgação
na mídia da campanha de Educação Financeira, ressaltando a ampla cobertura da imprensa. Em seguida ela
solicitou que fosse providenciado o texto para a próxima coluna Palavra de Economista a ser publicada no jornal
O Estado do Maranhão do dia 25. O plenário decidiu que seria sobre educação financeira e o conselheiro Heric
encarregou-se de escrever fazendo uma avaliação da iniciativa e o conselheiro Lúcio sugeriu que o texto
evidenciasse também alguma orientação para a população. A assessora lembrou também que o site está sendo
reformado e há a necessidade de colocar um formulário para coleta de dados visando a formação do banco de
profissionais e alunos que ficará on line. O presidente explicou detalhes da iniciativa e a conselheira Dilma
sugeriu que se faça um comunicado geral para ser enviado aos economistas visando a coleta dessas informações.
O conselheiro Heric sugeriu que a Comissão de Comunicação monte a estrutura do formulário com as
informações a serem encaminhadas. Passou aos Informes da Presidência e o presidente Felipe falou sobre a
campanha de Educação Financeira destacando o impacto da mídia que resultou em maior visibilidade ao
Conselho e propôs institucionalizar a ação, realizando-a periodicamente. O presidente apresentou o gasto total da
campanha, de R$ 12.000,00 e disse que recebeu elogios do COFECON à iniciativa e que o Conselho Federal se
propôs a financiar uma segunda edição da cartilha, complementando que os acertos para isso já foram feitos.
Felipe disse que foi procurado pela Fiema para discutir uma ação de educação financeira específica para o público
da construção civil e afirmou que iria incluir também os acadêmicos de Economia na ação e o Conselho vai
oferecer consultoria a ser remunerada. O presidente acrescentou que a OAB tem proposta semelhante, com uma
ação direcionada aos advogados e escritórios de advocacia. Felipe disse ainda que há igual interesse da
Associação Comercial de Imperatriz para realizar o evento durante a Fecoimp e, nesse caso, seriam utilizados os
alunos da Faculdade Fest. Ainda sobre o evento, o presidente apresentou uma avaliação positiva, mas destacou
alguns problemas de logística e os locais na Cidade Operária e no Rio Anil Shopping, que não favoreceram o
interesse da população. Felipe disse que a ação serviu também para identificar alunos que podem estruturar o
Corecon acadêmico, com o apoio do Conselho e convidou para a entrega solene dos certificados aos acadêmicos
no Departamento de Economia. O conselheiro Heric ressaltou que é importante estimular o relacionamento com
os alunos, apoiar atividades de pesquisa e a Gincana. O conselheiro Lúcio apresentou a proposta de ampliar o
conteúdo da cartilha na próxima edição. Em seguida o presidente apresentou os informes financeiros e o vicepresidente Eduardo fez considerações sobre a queda da receita das contribuições de anuidades, o déficit do evento
da educação financeira e propôs a inclusão da modalidade pagamento via cartão de crédito nas renegociações de
dívidas, por haver maior segurança no recebimento. O conselheiro Campos sugeriu que a negociação passe a ser
feita pelo site para economistas que moram em outras localidades e o plenário aprovou a viabilização dessa
sistemática. O presidente informou que o conselheiro Clodomir negociou com as livrarias Nobel e Poeme se para
venda do livros de Ignacio Rangel e sugeriu que fosse feita propaganda da venda do livro no site. Felipe informou
que manteve contatos com a assessoria do pré-candidato Edison Lobão Filho visando a realização do debate com
os economistas e ficou de encaminhar o convite para realizá-lo antes do dia 10 de junho. Nos informes da
ATA-376ª – 12.05.2014.
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Comissão de Cursos, o conselheiro Heric sugeriu a captação de patrocínio para gravação e filmagem das edições
do projeto Conversa de Economista. Felipe aprovou a ideia e sugeriu o Isan e a Faculdade Maurício de Nassau. O
conselheiro Lúcio disse que a comissão deve ser cautelosa ao programar eventos seqüenciados dirigidos à
comunidade acadêmica, para não saturar os alunos pois estes estão comprometidos com o calendário de aulas,
além disso ressaltou ainda que os conselheiros devem ser mais comprometidos,garantindo presença nos eventos.
O conselheiro Heric lembrou que deve ser realizada uma edição do Conversa de Economista em Imperatriz. A
comissão de cursos comprometeu-se a confirmar com o economista Marco Moura a realização da Conversa de
Economista, na Ufma no dia 21 de maio. O assunto seguinte foi o Prêmio Rosa Mochel de Monografia e o
presidente lembrou que tem apenas um mês para discuti-lo e alterá-lo, pois o edital deve ser publicado em julho
próximo. Felipe colocou propostas de modificações do regulamento a serem avaliadas pelo plenário, com a
emissão de parecer de cada avaliador nas correções das monografias inscritas; propôs também que na comissão
haja representantes da Ufma, Fest e Facimp e que sejam publicados artigos resumos das três monografias dos
vencedores. Outra proposta foi a premiação dos orientadores.dos trabalhos vencedores.Ficou decidido que na
próxima plenária será votado o regulamento. A Comissão de Eventos abordou a Semana do Economista e
informou as deliberações da reunião que discutiu a formatação do evento, previsto para acontecer em dois dias. O
presidente sugeriu fazer na Ufma com intensa mobilização dos alunos. A conselheira Dilma registrou que os
economistas também devem ser mobilizados a participar e o Conselho deve desenvolver estratégias para atraí-los.
Os conselheiros decidiram que a abertura será na Ufma com o debate sobre o.tema do mercado de trabalho e, no
dia seguinte na Associação Comercial sobre o potencial de investimentos do Maranhão e as perspectivas da
economia maranhense, com a participação de um representante de Imperatriz. O conselheiro Almir sugeriu o
nome da economista Waleska Trinta e foi acrescida ainda a indicação de Talita XX. Ficou definido que a
secretária Marlene deverá pedir a lista com os nomes dos integrantes da primeira turma de Economia, visando
uma homenagem no segundo dia da Semana do Economista. Nos informes da Comissão de Fiscalização o
conselheiro Heric informou que vai definir uma agenda para intensificar as ações de cobrança, especialmente
junto à Vale. Na homologação de processos, o conselheiro Campos leu seu parecer de relator para o processo de
solicitação de cancelamento, feito por José Roberto Godinho Gonçalves. Ele destacou que a Assessoria Jurídica
está emitindo um parecer padrão para todas as solicitações dessa natureza, não avaliando detalhadamente a
questão. Campos solicitou que os cancelamentos sejam vistos com mais rigor. O conselheiro Almir concordou e
disse que não se pode abrir precedentes. A conselheira Dilma sugeriu uma reunião com o Assessor Jurídico O
conselheiro Eduardo discordou. E sugeriu que a consulta seja feita ao COFECON. O conselheiro Almir pediu
vistas para melhor avaliação e solicitação de mais informações junto ao órgão público. O conselheiro Felipe
ressaltou a contribuição de Campos na análise dos processos, elevando a discussão sobre questões importantes
para o Conselho. Informe dos conselheiros Eduardo informou que o concurso do Tribunal Regional do Trabalho
tinha cargo específico para contador e sugeriu encaminhar ao Cofecon um pleito para solicitação junto aos órgãos
federais de destinação de vagas específicas para economistas. Passando para o item homologação de processos,
foi homologado o Proc. Nº 014/2014 – Hugo Leonardo de Oliveira Nunes - Cancelamento de registro. O
Conselheiro José Ribamar Silva Campos pediu vistas dos seguintes processos de cancelamento: 009/2014 –
Patrícia Nogueira Rêgo e 008/2014 – José Roberto Godinho Gonçalves. 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, doze de maio de 2014.

M arlene Costa Luz
Secretária

ATA-376ª – 12.05.2014.

