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ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA  (380ª) SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 15.09.2014. 2 

 3 

Aos quinze dias do mês de setembro do ano dois mil e quatorze, na sede do Conselho Regional de Economia da 4 

15ª Região-MA, sito a Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala cento e quatro, Calhau, 5 

realizou-se a tricentésima octogésima Sessão Plenária Ordinária deste CORECON-MA. PARTICIPANTES: 6 

Felipe Macedo de Holanda - presidente, Eduardo Cássio Beckman Gomes – vice-presidente e os seguintes 7 

conselheiros: Clodomir Cunha Ladeira, Valmir Vasconcelos Seguins Araújo, Dilma Ribeiro de Sousa Pinheiro, 8 

José Lúcio Alves Silveira e Heloizo Jerônimo Leite. Os conselheiros Heric Santos Hossoé e José Ribamar Silva 9 

Campos justificaram a ausência.  ABERTURA DOS TRABALHOS – A reunião iniciou com a leitura da ata da 10 

plenária anterior, que foi aprovada sem ressalvas. A seguir o presidente passou a palavra ao conselheiro Lúcio que 11 

discorreu sobre o processo de edição do livro de artigos sendo que este informou que acabara de aprovar o lay out 12 

final e o mesmo deveria ser enviado à gráfica no dia seguinte. Os conselheiros indagaram sobre o prazo em que o 13 

livro estaria pronto e a Assessora de Comunicação do CORECON-MA informou que seria no dia 10 de outubro.  14 

O presidente Felipe passou a falar sobre o projeto Conversa de Economista, cuja próxima edição já tinha 15 

confirmada a presença do superintendente do IEL, economista Marco Antonio Moura da Silva que abordará as 16 

ações de qualificação profissional desenvolvidas pelo sistema Indústria, através do SENAI e IEL. O presidente 17 

propôs ao plenário decidir se a referida edição do  projeto Conversa de Economista seria realizada no dia 08 ou 29 18 

de outubro  próximo. Felipe observou que a apresentação do economista Marco Moura poderia acontecer 19 

concomitantemente ao lançamento do livro e, desta forma, seria melhor optar pelo final de outubro. Os 20 

conselheiros concordaram  ressaltando a importância de ter um bom público para prestigiar o evento e o 21 

presidente recomendou à Assessora de Comunicação que faça um plano de mídia sobre a divulgação do evento. O 22 

conselheiro Clodomir sugeriu fazer o evento num espaço da Fiema, mas o plenário decidiu que o local será 23 

confirmado posteriormente. O conselheiro Heloízo apresentou a sugestão de chamar os autores do livro para 24 

gradualmente irem apresentando os temas abordados por eles em edições do  projeto Conversa de Economista e 25 

disse que o Conselho deve criar estratégias para captar recursos com a publicação. Passou-se aos informes da 26 

Comunicação e a Assessora Luiza Lina informou que o novo site já estava no ar. O presidente fez considerações e 27 

solicitou que a Assessoria apresente na próxima plenária um relatório de acessos.  A conselheira Dilma fez 28 

considerações sobre a necessidade de manter o site atualizado e ter uma equipe que promova as atualizações. O 29 

conselheiro Lúcio reforçou a importância do site como instrumento de prestação de serviços e disse que seria bom 30 

o Conselho investir na venda online do livro. O presidente recomendou que o CORECON-MA solicite do 31 

webdesigner um treinamento para uma comissão que seria responsável pela atualização do site, ficando a mesma 32 

composta pelo estagiário João Carlos, a assessora Luiza e o conselheiro Heric. O conselheiro Clodomir sugeriu 33 

conceder desconto na venda do livro para economistas adimplentes. Sobre o assunto, o vice presidente Eduardo  34 

Beckman informou que a Fundação Municipal de Cultura confirmou um stand para o CORECON-MA na Feira 35 

do Livro para expor e vender publicações do Conselho. O conselheiro Heloízo lembrou que é necessário 36 

encaminhar os livros sobre Bandeira Tribuzzi para comercialização na Academia Maranhense de Letras. O 37 

conselheiro Heric sugeriu ir à livraria Leitura para tentar colocar as publicações do CORECON-MA à venda em 38 

regime de consignação. O conselheiro Lúcio lembrou que ainda não foram enviados os livros do Rangel para a 39 

EDUFMA e Biblioteca Central da UFMA. O plenário recomendou que seja feito o envio também à  Jucema. O 40 

assunto seguinte foi o SINCE, ocasião em que o presidente apresentou e entregou o relatório do evento aos 41 

conselheiros. Felipe fez abordagem sobre a programação técnica e o conselheiro Eduardo falou sobre o tema 42 

aperfeiçoamento do sistema COFECON/CORECONS  e um dos assuntos abordados foi a cobrança de débitos via 43 

cartório e inscrição imediata no SPC e Serasa. Ele disse que os Estados que implantaram a nova modalidade estão 44 

tendo sucesso, mas o COFECON ainda vai regulamentar a questão para padronizar os procedimentos de todos os 45 

Conselhos.  O vice presidente falou ainda que está sendo feito um estudo sobre eleição direta para o sistema via 46 

urna eletrônica, mas nada foi decidido. Eduardo falou também sobre outro tema tratado no Simpósio, que é a 47 

recomendação de todos os Conselhos seguirem a lei da transparência, inclusive com a sugestão de que os 48 

CORECONs utilizem a intranet para compartilhar informações sobre eventos.  Outro tema apresentado pelo vice 49 

presidente foi sobre a disponibilização de dados cadastrais dos economistas para outras instituições. Eduardo 50 

reafirmou que a prática é proibida e já foi baixada uma resolução do COFECON sobre o assunto. O presidente 51 

relatou as atividades do grupo técnico abordando temáticas da conjuntura econômica nacional e destacou que na 52 

plenária ampliada a ação de educação financeira do CORECON-MA foi ressaltada. Felipe comunicou que 53 
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recebeu convite do presidente do CORECON-SP, econ. Manoel Garcia para proferir palestra no Encontro Paulista 54 

de Economia, que será realizado nos dias 25 e 26 de setembro. A abordagem sobre o SINCE encerrou com as 55 

informações sobre as premiações e homenagens feitas durante o evento e o presidente ressaltou que o Maranhão 56 

deve estar presente no próximo ano. A seguir Felipe apresentou a prestação de contas da Semana do Economista, 57 

ressaltando o superávit, mas informou que alguns patrocinadores ainda vão depositar o valor referente ao 58 

patrocínio. O presidente informou que o próximo Congresso Brasileiro de Economistas será em Curitiba e que 59 

haverá um encontro dos CORECONS do Nordeste para conversa com o BNB. Nos informes financeiros Felipe 60 

ressaltou que o CORECON-MA apresentou ligeira recuperação por conta das cobranças e negociações que estão 61 

sendo feitas. A seguir apresentou o Balancete do 2º trimestre que foi apreciado e homologado pelo plenário. 62 

Felipe informou aos conselheiros a celebração de um convênio com a empresa Perspective Investimentos 63 

concedendo descontos em cursos para alunos e que a ação estava sendo divulgada pelo CORECON Acadêmico. 64 

O assunto seguinte foi a eleição dos novos conselheiros e o presidente informou que todos os prazos  estão sendo 65 

cumpridos e que apenas uma chapa foi inscrita, solicitando de todos empenho na mobilização e divulgação da 66 

eleição. Passando para os informes dos conselheiros, a conselheira Dilma disse que decidiu não renovar seu 67 

mandato para abrir espaço a novos nomes que darão continuidade à renovação na gestão da entidade. O 68 

presidente Felipe agradeceu o empenho que a conselheira sempre demonstrou nas ações do Conselho e disse que 69 

espera tê-la disponível para colaborar extraoficialmente. Passando para o item, homologação de processos, foram 70 

apresentados e homologados pelo plenário os seguintes processos: Registro Definitivo – Proc.N° 032/2014- 71 

Rafaela Cristina Mesquita Gomes ; Proc. Nº 036/2014 – Cristiano Ricardo de Oliveira Nunes. Cancelamento de 72 

Registro – Proc. Nº 031/2014 – Marcílio Handeson de Abreu Costa. A palavra foi franqueada e não havendo mais 73 

nada a tratar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às vinte horas e cinquenta 74 

minutos. Eu, Marlene Costa Luz secretariei e lavrei a  presente Ata, que vai assinada por mim e pelo presidente. 75 

São Luís, quinze de setembro de  2014.                            76 

    77 
Marlene Costa Luz                     78 

Secretária                              79 


