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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA (411ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 14.02.2017. 2 

Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete, na sede do Conselho Regional de Economia 3 

da 15ª Região-MA, sito a Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala cento e quatro, 4 

Calhau, realizou-se a quadringentésima décima primeira Sessão Ordinária deste CORECON-MA. 5 

PARTICIPANTES:–  Frednan Bezerra dos Santos  - presidente, Heric Santos Hossoé – vice-presidente  e os 6 

conselheiros Heloizo Jerônimo Leite, Jadson Pessoa da Silva, Raphaela Sereno Silva, Danilo José Menezes 7 

Pereira, Carlos Eduardo Nascimento Campos, Jessé Sales Rêgo, Ana Cecília Vasconcelos Loayza e Eden do 8 

Carmo Soares Junior.  9 

ABERTURA DOS TRABALHOS: O presidente iniciou a sessão dando boas-vindas a todos. Em seguida 10 

informou a justificativa de ausência dos conselheiros efetivos:  Leonardo Leocádio Coelho de Souza e  Clodomir 11 

Cunha Ladeira. A seguir colocou em apreciação a ata da reunião anterior, já enviada anteriormente por e-mail a 12 

qual foi aprovada por unanimidade. Informes da Presidência: informou sobre a sua ida à Brasília, juntamente 13 

com o vice-presidente Heric onde participaram da posse da diretoria do COFECON  e da Reunião Plenária 14 

Ampliada do sistema COFECON/CORECONs, pontuando os principais assuntos tratados naquela reunião, a 15 

saber: Debate sobre a reforma da previdência. Informou que foi cobrado do COFECON uma comunicação mais 16 

efetiva com os CORECONs, pois não foi divulgado que o debate seria transmitido pois se tivessem avisado, teria 17 

sido divulgado com antecedência para que os economistas maranhenses acompanhassem o debate. A plataforma 18 

do site também foi um assunto discutido e a proposta foi de que o COFECON crie mecanismos de apoio, 19 

principalmente para os CORECONs menores que não dispõem de recurso para tal fim.  A proposta foi aceita pelo 20 

Cofecon que vai estudar uma maneira de viabilizar a referida demanda. Outra proposta levada à Plenária 21 

Ampliada foi a continuação do Pano de Recuperação de Créditos-PRC por alguns Regionais, porém a referida 22 

proposta será levada à Plenária do COFECON uma vez que que a decisão depende da aprovação dos Conselheiros 23 

Federais. O presidente informou que fez contato com o COFECON e foi informado que o PRC, a priori ficará 24 

restrito aos profissionais que estão com dívida ajuizada. O conselheiro Heric também fez uma breve explanação 25 

sobre os temas tratados e enfatizou a importância do debate, falando inclusive que o Corecon-Ma deveria pensar 26 

algo no sentido de organizar debates de temas atuais e de interesse da sociedade. Essa sugestão foi bastante 27 

discutida e acatada pelo plenário. O conselheiro Heloizo lembrou que na plenária anterior foi sugerido que o 28 

presidente convidasse o Secretário Estadual da Fazenda para fazer uma palestra de esclarecimento sobre o 29 

aumento do ICMS no Maranhão e depois convidar também o presidente da OAB-MA para debater o mesmo 30 

assunto, já que a Ordem questiona na justiça a Lei que aumentou o referido imposto. O presidente informou que 31 

está aguardando uma posição do Secretário. A seguir o presidente informou que ele e o vice-presidente, 32 

conversaram com o presidente do Cofecon sobre a situação do Corecon-Ma e apresentaram algumas demandas, 33 

dentre elas, as alterações do Regimento Interno, já aprovadas em duas plenárias do regional e que depende da 34 

homologação por parte do Cofecon. Também foi solicitado apoio financeiro para a reforma do telhado do 35 

Corecon, porém, por conta da queda na arrecadação, o Cofecon não dispõe de recursos para atender essa 36 

demanda, mas, orientou dialogar com outros conselhos maiores para tentar fazer parceria no sentido de conseguir 37 

o apoio necessário. Outro assunto tratado foi a implantação da Delegacia em imperatriz e o presidente do 38 

COFECON se colocou à disposição para apoiar no que for possível. Passando para outro item da pauta, o 39 

presidente falou que fez uma avaliação das finanças do CORECON, apresentou uns gráficos para um melhor 40 

entendimento, pontuando algumas despesas que terão que ser reduzidas. Falou que, apesar de que não teve ainda 41 

queda na receita, esse ano vai ficar um pouco complicado por conta do número de cancelamentos e da grande 42 

quantidade de economistas que já estão na condição do Registro Ativo com Desconto, ou seja, quase cem 43 

profissionais passarão a pagar somente 10% do valor da anuidade e, por conta dessa situação, o Conselho terá que 44 

fazer uma campanha para ampliar o número de registrados, principalmente das faculdades de Imperatriz que 45 

formam maior número de profissionais em relação a UFMA.  A seguir, passou a palavra para a assessora de 46 

comunicação que apresentou o projeto para a citada campanha que veiculará nas redes sociais e em todos os 47 

canais de comunicação que o Conselho dispõe. A seguir, apresentou o Balancete do 4º trimestre juntamente com a 48 

Prestação de Contas do exercício de 2016 e passou a palavra para o conselheiro Heloizo Jerônimo, membro da 49 

CTC, que fez uma breve explanação sobre as contas de 2016, já analisadas pelo demais membros e sugerindo a 50 

homologação. Após alguns questionamentos, o Plenário aprovou sem ressalvas. A seguir o presidente informou 51 

que recebeu uma proposta do correio para firmar um contrato com desconto de até 10% em alguns serviços, 52 

porém com uma franquia de R$ 166,00 reais mensais. Falou que fez uma análise e achou interessante a proposta 53 
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pelo fato da quantidade de correspondências com AR que são expedidas por conta das cobranças para inscrição 54 

em dívida ativa. Após os devidos esclarecimentos, o plenário aprovou a proposta. Outra proposta levada ao 55 

plenário, foi a troca da operadora Claro pela VIVO uma vez que a primeira, por motivo de cobertura muito ruim 56 

não está atendendo satisfatoriamente. Proposta também aprovada pelo plenário. Dando continuidade, o presidente 57 

consultou o plenário sobre sediar ENE no próximo ano, só que sugeriu que se faça um projeto para o referido 58 

encontro envolvendo os Corecons  do norte e nordeste. Após várias discussões ficou definido que o projeto será 59 

desenvolvido. Sugeriu também a criação de três grupos de trabalho para: 1- Estudar e discutir a legislação da 60 

profissão; 2- Mercado de Trabalho; 3- Economia Solidária. Definido que os membros dos grupos serão escolhidos 61 

em outra ocasião. O presidente informou que já encaminhou à Secretaria Estadual da Fazenda, para assinatura, o 62 

Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Corecon e aquela Secretaria. O vice-presidente Heric, informou 63 

que assumiu uma secretaria na Associação Comercial e que o presidente convidou o Corecon para firmar um 64 

convenio institucional. Após os esclarecimentos, a proposta do convenio foi acatada. A seguir o presidente 65 

apresentou uma proposta de reajuste de diária que hoje é de R$ 390,00 explicando que o último reajuste foi no 66 

ano de 2010. O assunto foi bastante discutido e após vários pronunciamentos, ficou aprovado o valor de R$ 67 

450,00. Passando para o próximo item da pauta – substituição do representante do Corecon no CONDES-68 

Conselho de Desenvolvimento Social da prefeitura de São Luís, o presidente passou a palavra para o conselheiro 69 

Jadson Pessoa que atualmente é o titular, mas que se encontra impedido de continuar por conta de outros projetos 70 

pessoais. O conselheiro fez os devidos esclarecimentos sobre o funcionamento do Conselho, atribuições dos 71 

representantes, dia das reuniões, etc.  Após os esclarecimentos necessários, ficou definido que a vaga será 72 

preenchida pelo conselheiro Eden do Carmo Soares Júnior. A seguir o conselheiro Carlos Eduardo, informou que 73 

participou de uma reunião para capacitação técnica na ACM e visualizou uma oportunidade para indicar 74 

economistas para o mercado de trabalho. Sugeriu que, dentro do termo de cooperação técnica a ser firmado, se 75 

pense em algo no sentido de viabilizar a inserção do economista no mercado de trabalho. 76 

 Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo plenário os seguintes 77 

processos: Proc. Nº 028/2017-Balancete do 4º Trimestre-2016; Proc. Nº 029/2017-Prestação de Contas do 78 

Exercício de 2016.   Registro Ativo com Desconto - Proc. Nº 017/2017 – José do Rosário Leitão Garcês; Proc. Nº 79 

024/2017 – Marly Bezerra Vieira. Cancelamento de Registro- PF – Proc. Nº 009/2017 – Hortencia Cristina Costa 80 

Silva; Proc. Nº 016/2017 – Carlos Adalton Pires Silva; Proc. Nº 019/2017 – Maria José Froz Silva; Proc. Nº 81 

020/2017 – José de Ribamar Ferreira Fernandes; Proc. Nº 021/2017 – Daiana Alves Costa; Proc. Nº 022/2017 – 82 

Carmelita de Moraes Rego Lima; Proc. Nº 023/2017 – Cristiano Ricardo de Oliveira Nunes; Proc. Nº 025/2017- 83 

Reinaldo Ferreira Borges; Proc. Nº 026/2017 – Flavia Campos da Cruz; Proc. Nº 027/2017 – Fernando Amaral 84 

Rodrigues. OKKKK 85 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS – A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar o 86 

presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 21 horas. Eu, Marlene Costa Luz 87 

Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, quatorze de 88 

fevereiro de 2017. 89 

    90 

            Marlene Costa Luz Barbosa  91 

                              Secretária        92 


