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ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEGUNDA (382ª) SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 04.11.2014. 2 

 3 

Aos quatro dias do mês de novembro 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 segunda Sessão Plenária Ordinária deste CORECON-MA. 6 

PARTICIPANTES: Felipe Macedo de Holanda – presidente, Eduardo Cássio Beckman Gomes – vice-presidente 7 

e os seguintes conselheiros: Clodomir Cunha Ladeira, Valmir Vasconcelos Seguins Araújo, José Lúcio Alves 8 

Silveira, Heloizo Jerônimo Leite, Dilma Ribeiro de Sousa Pinheiro, Maria Lúcia da Silva Pereira e Dionatan Silva 9 

Carvalho. Os conselheiros José Ribamar Silva Campos e Heric Santos Hossoé justificaram a ausência.  10 

ABERTURA DOS TRABALHOS – A reunião iniciou com a leitura da ata da plenária anterior, que foi aprovada 11 

sem ressalvas. O presidente apresentou aos conselheiros o demonstrativo financeiro bem detalhado em 12 

comparação ao exercício de 2013. O assunto foi bastante discutido. O presidente falou também da necessidade de 13 

fazer uma reforma física nas instalações físicas do CORECON, pois tem muitas infiltrações e também a 14 

substituição das cadeiras do plenário que estão em estado crítico. Após vários questionamentos, ficou definido 15 

que serão inclusos na proposta orçamentária para o exercício de 2015. Ainda sobre a reforma da sede, a 16 

conselheira Dilma sugeriu fazer um projeto pedindo equipamentos para o COFECON e solicitar ajuda dos 17 

Conselhos maiores, a exemplo de São Paulo e Rio de Janeiro. A Seguir o presidente passou a palavra para o 18 

conselheiro Heloizo, membro da CTC que fez uma explanação sobre o Balancete do 3º trimestre, e 19 

sugerindo a sua homologação. Após as devidas análises, o mesmo foi homologado pelo plenário. O assunto 20 

seguinte foi a correção da tabela salarial pelo INPC sendo aprovada por todos.  A seguir foi feito um relatório das 21 

eleições, ressaltando-se a votação  pequena. Eduardo disse que o tipo de votação está obsoleto, o que justificaria a 22 

baixa presença dos eleitores. Após as devidas análises, o Dossiê Eleitoral foi homologado pelo plenário. Nos 23 

Informes da Comunicação, a Assessora falou sobre o lançamento do livro e a divulgação conseguida na mídia. O 24 

Conselheiro Heloízo disse que o evento foi um sucesso e parabenizou ao conselheiro Lúcio pelo artigo de sua 25 

autoria que está no livro. A seguir falou sobre a circulação da coluna e sobre o site, que precisa ter melhor 26 

dinâmica de atualização, informando que para isso será marcado um treinamento com o webdesigner. O 27 

presidente disse que considerou o valor caro e cobrou que a comissão do site funcione e sugeriu dividir a 28 

responsabilidade por conteúdo. A Assessora pediu que os conselheiros encaminhem considerações sobre a 29 

economia para serem transformadas em release para a imprensa. Em seguida informou que o Conselho está 30 

presente na Feira do Livro, promovida pela Prefeitura Municipal de São Luís e o vice-presidente Eduardo 31 

explicou que a organização está considerando caro o valor cobrado pelo livro de Bandeira Tribuzi e o plenário 32 

decidiu fixar o valor em 50 reais. O presidente lembrou que o livro de artigos precisa ser encaminhado às 33 

bibliotecas como doação. A conselheira Dilma disse que a Academia Maranhense de Letras está aberta para 34 

revender as obras do CORECON em sua livraria. Informes da presidência. Felipe informou que fechou convênio 35 

com a Unisul do Paraná, que vai oferecer descontos a economistas e estudantes e também com a Perspective, 36 

sendo que esta já realizou o primeiro curso pelo Corecon Acadêmico, com um preço simbólico e que o número de 37 

inscritos superou as expectativas. O presidente disse que o instrutor do curso vai ministrar uma edição do projeto 38 

Conversa de Economista, agendado para o dia 27 de novembro. O próximo tema foi o Prêmio Rosa Mochel de 39 

Monografia, quando o conselheiro Lúcio informou que os avaliadores estão lendo os trabalhos e deverão 40 

apresentar os resultados na data prevista.  A seguir foi discutida a confraternização natalina, ficando definida para 41 

o  dia 12 de dezembro, na sede do CORECON. Ficou acertado também, que até o final da semana serão definidos 42 

os nomes dos profissionais que receberão o título de economista Emérito e Economista do Ano. Passando para os 43 

informes dos conselheiros, Dilma Pinheiro informou que recebeu telefonema do presidente do CORECON- PR 44 

solicitando apoio institucional para divulgação do Congresso Brasileiro de Economia, sugerindo reunir os outros 45 

Regionais do Norte Nordeste para recebê-lo. Dilma informou também que está formatando um evento com a 46 

participação de um palestrante para avaliar a economia e convidou o presidente Felipe Holanda, que aceitou e 47 

agradeceu o convite. O conselheiro  Heloízo sugeriu tentar vender alguns livros para o Sebrae. Passando para o 48 

item, homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo plenário os seguintes processos: 49 

Registro Definitivo – Proc. Nº 081/2014 – Silvia Regina Mendes de Lima; Proc. Nº 082/2014 – Marivalda 50 

Carvalho de Figueiredo Lopes. Registro Remido – Proc. Nº Maria José das Graças de Lima Lopes; Proc. Nº 51 

083/2014 – Vivian Ramos da Conceição da Silva. Cancelamento de Registro – Proc. Nº 039/2014 – Ane Caroline 52 

Lemos dos R. Oliveira; Proc. Nº 040/2014 – Eliane Maria Santos Martins; Proc. Nº042/2014 – Ronierle Viana 53 
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Cavalcante; Proc. Nº 080/2014 – Veralice Gonçalves Abreu. O Proc. Nº 037-A/2014 da economista Maria do 54 

Carmo Mendes, no qual ele pede o cancelamento dos débito foi indeferido, conforme parecer do assessor jurídico 55 

e do conselheiro relator.  A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a 56 

presença de todos e deu por encerrada a reunião às vinte horas e cinquenta minutos. Eu, Marlene Costa Luz 57 

secretariei e lavrei a  presente Ata, que vai assinada por mim e pelo presidente. São Luís, quatro de novembro de  58 

2014.  59 

 60 

       61 
Marlene Costa Luz

Secretária


