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ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA TERCEIRA (383ª) SESSÃO PLENÁRIA 1 

ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA 2 

EM 01.12.2014. 3 

 4 

No dia primeiro de dezembro do ano dois mil e quatorze, na sede do Conselho Regional de Economia da 5 

15ª Região-MA, sito a Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala cento e 6 

quatro, Calhau, realizou-se a tricentésima octogésima terceira Sessão Plenária Ordinária deste 7 

CORECON-MA. PARTICIPANTES: Felipe Macedo de Holanda – presidente e os seguintes 8 

conselheiros: Valmir Vasconcelos Seguins Araújo, José Lúcio Alves Silveira, José Ribamar Silva 9 

Campos, Heloizo Jerônimo Leite e Heric Santos Hossoé. Os conselheiros Eduardo Cássio Beckman 10 

Gomes  e Dilma Ribeiro de Sousa Pinheiro justificaram a ausência.  ABERTURA DOS TRABALHOS 11 

– A reunião começou com a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas. Em 12 

seguida passou-se aos Informes da Comunicação, ocasião em que a Assessora Luíza Lina explicou que 13 

foi feito um treinamento sobre o site pelo webdesigner Flávio Marão, para possibilitar uma maior 14 

dinâmica de atualização do mesmo. A Assessora fez também abordagem ressaltando o aumento 15 

crescente de acessos ao facebook. A seguir passou-se aos Informes da Presidência, quando o presidente 16 

explicou que o vice-presidente Eduardo Beckman encontra-se em Brasília participando, como Delegado 17 

Eleitor representante do CORECON-MA, da eleição do 1º Terço do Plenário do Conselho Federal de 18 

Economia. Informou também que há três vagas de conselheiro federal para o Nordeste, ressaltando que 19 

o Maranhão poderia lutar por uma dessas vagas. Em seguida abordou a confraternização natalina do 20 

CORECON-MA e apresentou os orçamentos, destacando que haverá um jantar que será realizado na 21 

própria sede do Conselho, sendo aprovada a proposta de menor valor. Passou-se então aos Informes das 22 

Comissões e o conselheiro Heric avaliou positivamente o trabalho da Comissão do Prêmio de 23 

Monografia, explicando a metodologia adotada para correção até chegar aos resultados. Ele destacou o 24 

sistema de emissão de pareceres dos trabalhos, que deu mais qualidade e sugeriu encaminhar 25 

correspondência agradecendo a participação dos avaliadores. O presidente Felipe disse que o Conselho 26 

deve publicar os três artigos vencedores e ressaltou que o Prêmio resgatou a relação com as faculdades 27 

de economia de Imperatriz. O assunto seguinte foi o projeto “Conversa de Economista”, quando o 28 

presidente Felipe fez considerações e o conselheiro Heric disse que é necessário repensar o formato do 29 

evento para mobilizar um público maior, e sugeriu montar uma programação anual. O conselheiro 30 

Campos se manifestou dizendo que a temática deveria ser centrada na discussão do desenvolvimento 31 

maranhense. O tema ficou para ser reavaliado no próximo ano. Felipe comunicou que uma empresa 32 

especializada em formação de RH solicitou do Conselho a indicação de um economista para ministrar 33 

um ciclo de palestras sobre planejamento familiar e o plenário sugeriu o nome do conselheiro eleito 34 

Jadson Pessoa. Em seguida a proposta orçamentária para 2015 foi colocada para apreciação e, 35 

após as devidas considerações, a mesma foi homologada pelo plenário. Em seguida Felipe 36 

apresentou a proposta de cobrança das anuidades atrasadas via Banco do Brasil e ficou acertado que 37 

seriam obtidos mais detalhes. O assunto seguinte foi a escolha do Economista Emérito e Economista do 38 

Ano para receberem as homenagens durante a confraternização natalina. O conselheiro Campos 39 

ressaltou a necessidade de ter critérios para essas indicações, sugerindo a criação de um regulamento e a 40 

institucionalização da premiação. O conselheiro Heric concordou e disse que o objetivo é valorizar a 41 

honraria. Os conselheiros decidiram tomar essas providências para o próximo ano e o presidente Felipe 42 

sugeriu o nome do administrador Ubiratan Sousa Pinto para receber o diploma de Economista Emérito, 43 

ficando aprovada também a concessão de homenagem à empresa Tory Brindes pela parceria com o 44 

CORECON-MA. Informes dos Conselheiros. O conselheiro Heloízo registrou a escolha do economista 45 

Felipe Holanda para a presidência do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos, 46 

parabenizando-o e recomendando que o CORECON-MA encaminhasse uma correspondência ao 47 

governador Flávio Dino manifestando satisfação com a indicação dos economistas para a nova gestão, o 48 

que representa reconhecimento aos requisitos técnicos e reafirma os compromissos assumidos com a 49 
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classe. O presidente agradeceu e fez considerações sobre a possibilidade de ampliar a interlocução com 50 

os economistas e ter novas oportunidades para participar do debate, afirmando que o novo governador 51 

tem o compromisso de resgatar os 21 menores IDH do Estado. O conselheiro Campos disse que a 52 

participação dos economistas poderia ser permanente se fosse retomada a representação do CORECON-53 

MA no Conselho de Desenvolvimento do Estado. O conselheiro Lúcio comunicou que em 2015 estará 54 

ausente do plenário devido a sua aprovação para o Pós Doutorado, em Recife. O conselheiro Felipe 55 

parabenizou e reforçou os méritos técnicos do conselheiro. Heloízo destacou a atuação de Lúcio e 56 

parabenizou-o, desejando sorte e crescimento profissional. O conselheiro Heric ressaltou o 57 

profissionalismo e lembrou a trajetória de Lúcio no magistério. Walmir Seguins parabenizou Lúcio e o 58 

conselheiro Campos manifestou votos de êxitos. O presidente Felipe lembrou participação de Lúcio para 59 

a edição do livro “Ensaios sobre a Economia Maranhense”. O conselheiro Lúcio agradeceu a 60 

permanência no Conselho, disse que espera ter dado contribuição positiva para as ações do CORECON-61 

MA e desejou boa sorte ao Felipe no exercício da presidência do IMESC. O conselheiro Campos 62 

comunicou que o Sindecon recebeu solicitação para divulgar vaga de economista em concurso do 63 

Dieese. Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo 64 

plenário os seguintes processos: Registro Definitivo – Proc. Nº 087/2014 – Filomeno Borges Neto; Proc. 65 

Nº 088/2014 – Talyssa de Paula Silva Araújo Pimenta.  A palavra foi franqueada e não havendo mais 66 

nada a tratar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às vinte horas e 67 

cinquenta minutos. Eu, Marlene Costa Luz secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim 68 

e pelo presidente. São Luís, primeiro de dezembro do ano de 2014. 69 

 70 
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Marlene Costa Luz

Secretária


