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ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA (381ª) SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 06.10.2014.

Aos seis dias do mês de outubro 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 octogésima primeira Sessão Plenária Ordinária deste
CORECON-MA. PARTICIPANTES: Felipe Macedo de Holanda - presidente e os seguintes
conselheiros: Clodomir Cunha Ladeira, Valmir Vasconcelos Seguins Araújo, José Lúcio Alves Silveira,
Heloizo Jerônimo Leite, José Ribamar Silva Campos e Heric Santos Hossoé. Os conselheiros Eduardo
Cássio Beckman Gomes e Dilma Ribeiro de Sousa Pinheiro justificaram a ausência. ABERTURA DOS
TRABALHOS – A reunião iniciou com a leitura da ata da plenária anterior, que foi aprovada sem
ressalvas. A seguir o presidente passou a palavra à Assessora Luíza Lina quando a mesma informou
sobre os preparativos para a solenidade de lançamento do livro, ressaltando as pendências em relação à
organização, local e convites. Na ocasião o presidente informou que o economista Marco Antonio
Moura da Silva faria uma palestra como parte do projeto Conversa de Economista a ser realizada no
mesmo dia do lançamento da obra. O conselheiro Lúcio se manifestou pedindo aos conselheiros que se
empenhassem na divulgação do evento para garantir a platéia e acrescentou que estava mobilizando seus
estudantes. O presidente Felipe apresentou a ideia de confeccionar algumas peças gráficas para divulgar,
como cartaz e banners e convites para as autoridades, além dos e-mails marketing convidando os
economistas. O conselheiro Lúcio disse que poderia ser feito sorteio de exemplares do livro no evento
para motivar os estudantes e a ideia foi acatada. Os conselheiros definiram também que cada autor
deveria receber dez livros gratuitamente e que alguns exemplares serão enviados para acervo de
entidades. A Assessora falou também sobre a programação da mídia para o evento e em seguida disse
que ainda faltam algumas alterações no site a serem feita pelo webdesigner, mas que dependem de
acerto financeiro com aquele profissional e que deveria ser feito também um treinamento com
conselheiros e funcionários do CORECON-MA para dinamizar o processo de atualização do site. O
presidente Felipe se manifestou sobre a necessidade de renomear as fotos e determinou que o estagiário
colabore nessa tarefa, bem como na seleção de oportunidades de estágio e emprego para postagem no
site. O conselheiro Campos se manifestou dizendo que a Comissão de Fiscalização também deve atuar
na análise dos editais publicados para verificar se há destinação de vagas para economistas com a
respectiva exigência de registro no Conselho. A Assessora informou sobre a publicação da coluna
Palavra de Economista no domingo anterior e foi sugerido pelo presidente Felipe que o Conselho
publicasse outra coluna no domingo anterior ao lançamento do livro e o conselheiro Lúcio se propôs a
fazer o texto e encaminhar para apreciação. Informes da presidência- Felipe fez considerações sobre o
informe financeiro e informou sobre a entrada do patrocínio do Sebrae, ressaltando a melhora na receita,
mas com o aumento das despesas devido aos eventos realizados pelo CORECON-MA. Marlene falou
sobre os trabalhos para resgatar os pagamentos das dívidas e o conselheiro Heloízo sugeriu visitar
órgãos públicos para comercializar alguns exemplares do livro. A seguir o presidente informou sobre os
ofícios do COFECON sobre a escolha da Personalidade Econômica, o plenário tomou conhecimento das
indicações e fez a escolha dos seguintes Destaques: Técnico: Dieese; Academia: Unicamp; Mídia: Carta
Capital. Personalidade Econômica 2014: Tânia Bacelar, Carlos Lessa, Eduardo Giannetti da Fonseca e
Maria da Conceição Tavares como sugestão do CORECON-MA. O presidente informou também que o
curso de Bolsa de Valores já tem inscritos e apresentou a sugestão de trazê-lo para uma palestra do
Projeto Conversa de Economista. Sobre o Prêmio de Monografia informou que os avaliadores já
receberam o cronograma e as instruções com os critérios de avaliação. Em seguida o presidente falou
sobre as anuidades e apresentou a Resolução do COFECON. Após vários questionamentos, o plenário
aprovou a correção da anuidade do exercício anterior pelo INPC. A seguir, o conselheiro Ribamar
Campos sugeriu diminuir o valor da parcela mínima para parcelamento de dívidas atrasadas. Ficou
aprovado o valor mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais). Informes dos Conselheiros: Clodomir sugeriu
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continuar o diálogo com o candidato eleito e o conselheiro Campos informou que o presidente vai fazer
uma palestra sobre a conjuntura maranhense no dia 31 de outubro na Junta Comercial. O presidente
pediu apoio de todos para divulgar o livro e lembrou as eleições do CORECON-MA marcadas para o
dia 31 de outubro. Foi decidido que a decisão sobre a confraternização natalina será tomada na próxima
reunião. Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo
plenário os seguintes processos: Cancelamento de Registro – Proc. Nº 033/2014 – Francisco Carlos dos
Santos Barros; Proc. Nº 034/2014 – Jeneffer Barbosa Rolim. Baixa de Registo por Falecimento – Proc.
Nº 038/2014 – Raimundo Servulo de Paula Cavalcante. 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 horas e
cinquenta minutos. Eu, Marlene Costa Luz secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim
e pelo presidente. São Luís, seis de outubro de 2014.

M arlene Costa Luz
Secretária
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