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ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA (152ª)  SESSÃO PLENÁRIA 1 

EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, 2 

REALIZADA EM 04.05.2017. 3 

 4 

Aos quatro dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete, na sede do Conselho Regional de 5 

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

cento e quatro, Calhau, realizou-se a centésima quinquagésima segunda (152ª) sessão plenária 7 

extraordinária deste CORECON-MA. PARTICIPANTES: Frednan Bezerra dos Santos – presidente, 8 

Heric Santos Hossoé – vice-presidente e os conselheiros Heloizo Jerônimo Leite, Clodomir Cunha 9 

Ladeira, Danilo José Menezes Pereira e  Jessé Sales Rêgo. 10 

ABERTURA DOS TRABALHOS: O presidente iniciou a sessão dando boas-vindas a todos. Em 11 

seguida informou a justificativa de ausência dos conselheiros efetivos: Leonardo Leocádio Coelho de 12 

Souza e Jadson Pessoa da Silva.  13 

ELEIÇÃO DO DELEGADO PARA DELEGACIA DO CORECON-MA EM IMPERATRIZ: O 14 

presidente iniciou o tema em pauta fazendo breve exposição sobre a regulamentação da Delegacia que 15 

se dá pela Resolução nº 409 de 08 de abril de 2010 e apresentou o Ofício n.º 001/2017-Comissão de 16 

Interiorização enviado pelo conselheiro Leonardo Leocádio Coelho de Souza no qual indica o nome do 17 

economista LARLÔ ANTONIO MACEDO ANDRADE NASCIMENTO para a função de Delegado. 18 

Em discussão o conselheiro Heloizo indagou sobre a duração do mandato e o presidente respondeu que 19 

seu entendimento é que o mandato do delegado eleito na plenária deverá findar ao fim do atual exercício 20 

e que na próxima eleição para conselheiro no mês de outubro deverá eleger também o delegado para a 21 

delegacia de Imperatriz, o qual deverá tomar posse na primeira plenária do ano subsequente para 22 

cumprir mandato até o fim do exercício desse ano. O conselheiro Danilo chamou atenção para a 23 

necessidade que o candidato a delegado compor a chapa de conselheiros e o conselheiro Heloizo 24 

reafirmou que se deve fazer uma consulta previa para a função de delegado. O conselheiro Heric alertou 25 

que o ideal seria consultar o COFECON sobre a possibilidade  da eleição de Delegado-Eleitor ao 26 

Colégio Eleitoral do COFECON e Delegado de Imperatriz seja separada da chapa para conselheiro. O 27 

presidente acatou a sugestão e afirmou que a regulamentação da delegacia deve ser estudada pela 28 

comissão de interiorização para que se possa propor alterações para plenária do CORECON-MA,  de 29 

modo a comportar as demandas dos economistas da região de abrangência da delegacia. Retomando a 30 

pauta específica da plenária o presidente solicitou dos conselheiros a proposição de candidatos a 31 

delegado para a delegacia de Imperatriz, não havendo novas proposições a eleição foi iniciada com 32 

candidatura única do economista LARLÔ ANTONIO MACEDO ANDRADE NASCIMENTO que foi 33 

ELEITO POR UNANIMIDADE PELOS CONSELHEIROS e sua posse marcada para a próxima 34 

reunião plenária ordinária. 35 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: A palavra foi franqueada e o conselheiro Clodomir lembrou a 36 

luta das gestões passadas para a implantação da delegacia de Imperatriz com destaque para a gestão do 37 

ano de dois mil e dez da economista Dilma Ribeiro de Sousa Pinheiro que criou formalmente a 38 

delegacia. Não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por 39 

encerrada a reunião às 19:15 horas. Eu, Marlene Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, 40 

que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, quatro de maio de 2017. 41 
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