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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA (414ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

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

19.05.2017. 3 

 4 

Aos dezenove 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 quadringentésima décima quarta Sessão Ordinária deste 7 

CORECON-MA. PARTICIPANTES: – Frednan Bezerra dos Santos - presidente, Heric Santos Hossoé 8 

– vice-presidente e os conselheiros, Clodomir Cunha Ladeira, Danilo José Menezes Pereira, Éden do 9 

Carmo Soares Junior, Carlos Eduardo Nascimento Campos e o delegado do CORECON-MA econ. 10 

Larlô Antonio Macedo Andrade Nascimento.  11 

 12 

ABERTURA DOS TRABALHOS: O presidente iniciou a sessão dando boas-vindas a todos, em 13 

especial para a economista Dilma Ribeiro de Sousa Pinheiro, que na ocasião representava todos ex-14 

presidentes e conselheiros que lutaram pela implantação da Delegacia do CORECON-MA na cidade de 15 

Imperatriz e pelo fortalecimento do conselho, e  para o economista Larlô Macedo, delegado eleito que 16 

tomaria posse na ocasião. Em seguida informou a justificativa de ausência dos conselheiros efetivos: 17 

Leonardo Leocádio Coelho de Souza, Jadson Pessoa da Silva e Heloizo Jerônimo Leite. A seguir 18 

colocou em apreciação a ata da quadringentésima décima terceira (413ª) sessão ordinária e da centésima 19 

quinquagésima segunda (152ª) sessão plenária extraordinária, já enviada anteriormente por e-mail as 20 

quais foram aprovadas por todos sem ressalvas. 21 

 22 

 INFORMES DA PRESIDÊNCIA: O presidente Frednan Bezerra iniciou os informes afirmando que o 23 

CORECON-MA passava por um momento muito especial que seria fundamental para a sua 24 

sustentabilidade e que no plano de ação da atual gestão a implantação da delegacia é sua primeira 25 

prioridade por conta do potencial contributivo da região, demonstrado através dos dados sobre o perfil 26 

dos economistas registrados na região de abrangência da delegacia e as informações sobre o número de 27 

formados em ciências econômicas nos últimos anos pelas faculdades da região, e, sobretudo pela 28 

importância econômica da região que justificam todos os esforços da atual gestão e de gestões passadas 29 

para a concretização da Delegacia de Imperatriz-MA que foi criada e regulamentada no ano de 2010 na 30 

gestão da economista Dilma Pinheiro. Logo em seguida o presidente passou a palavra para a 31 

economista, ex-presidenta Dilma Pinheiro que parabenizou a atual gestão pela iniciativa de convidar os 32 

ex-presidentes e pelas ações de fortalecimento do conselho e deu as boas vindas para o economista Larlô 33 

Macedo, logo em seguida pontuou que a luta pela implantação da Delegacia de Imperatriz-MA se 34 

iniciou ainda na gestão do ano de 2005 quando da formação das primeiras turmas de economistas na 35 

região e que na sua gestão no ano de 2010 a Delegacia foi regulamentada num processo muito 36 

complicado de idas e vindas, mas que esse processo de amadurecimento, que culmina agora com a 37 

eleição e posse do primeiro delegado, resulta do fortalecimento do conselho nas gestões anteriores. O 38 

presidente com a palavra recapitulou as prioridades da presidência e pontuou o andamento das ações e 39 

chamou atenção para o momento delicado das finanças do conselho que no primeiro quadrimestre 40 

acumularam significativa perda de arrecadação em comparação ao mesmo período do ano passado 41 

dando destaque para o fato que as receitas correntes do CORECON-MA nos últimos anos não faz frente 42 

às suas despesas correntes o que coloca o conselho em posição desconfortável de depender sempre de 43 

outras receitas como patrocínios, mas que na atual conjuntura econômica essa rubrica pode ser frustrada 44 

o que exige da atual gestão acelerar o processo de cobrança como única saída no curto prazo e trabalhar 45 

por novos registros para o longo prazo. Além das ações de cobrança o presidente informou que seguindo 46 

orientações do COFECON oficiou o Banco do Brasil solicitando reembolso da importância de 47 

R$5.055,05 (cinco mil, cinquenta e cinco reais e cinco centavos), referentes à tarifa de liquidação 48 

debitada a maior que a contratada via protocolo de intenções firmado entre COFECON e Banco do 49 

Brasil e que a equipe do CORECON-MA está oficiando órgãos de estado, empresas públicas e privadas 50 
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solicitando a relação de profissionais que exerçam o cargo de Economista com vista a uma grande ação 51 

de fiscalização que será efetivada no segundo semestre utilizando diversos instrumentos legais 52 

orientados pela assessoria jurídica do conselho. Para finalizar os informes o presidente parabenizou a 53 

assessoria jurídica que conseguiu importante vitória em solicitação de impugnação de edital do processo 54 

seletivo da Universidade Ceuma para formação de cadastro de reserva para docente que resultou na 55 

retificação do edital e prorrogação do prazo de inscrições. 56 

 57 

POSSE DO DELEGADO: Em prosseguimento à ordem do dia o presidente deu posse ao delegado 58 

eleito Larlô Antonio Macedo Andrade Nascimento para a Delegacia do CORECON-MA sediada na 59 

cidade de Imperatriz-MA com mandato até o fim do atual exercício. Após a leitura e assinatura do termo 60 

de posse a palavra foi dada ao delegado que agradeceu a acolhida e se comprometeu a somar esforços 61 

com os conselheiros e equipe técnica do CORECON-MA com vista ao seu fortalecimento e a efetiva 62 

implantação da Delegacia em Imperatriz-MA. Aberta a palavra aos presentes todos parabenizaram a 63 

eleição do delegado Larlô Macedo e desejaram um bom trabalho frente ao processo de efetiva 64 

implantação da Delegacia. 65 

 66 

APRECIAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVÊNIO DA EMPRESA PLURAL ADM DE 67 

BENEFÍCIOS: Com a palavra o presidente informou que foi procurado pela empresa que apresentou 68 

seus serviços e uma proposta de parceria que foi analisada pelo setor jurídico e que houve entendimento 69 

pela equipe técnica e presidência do CORECON-MA que seria benéfica para os economistas e para o 70 

conselho tendo em vista que a empresa se comprometeu a oferecer serviços de qualidade e apoiar o 71 

conselho em forma de patrocínio para divulgação da sua marca junto aos economistas. Em votação a 72 

proposta da empresa Plural foi aceita pelo plenário com a ressalva que esta efetivamente apoie as ações 73 

do CORECON-MA e forneça serviços de qualidade para os economistas que aderirem aos seus serviços. 74 

 75 

APRECIAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO REGULAMENTO DO PREMIO MARANHÃO DE 76 

ECONOMIA: Em seguida o presidente apresentou a proposta de regulamento do Premio Maranhão de 77 

Economia, que foi enviada antes da plenária para a análise dos Conselheiros, e colocou em discussão. 78 

Sem maiores questionamentos a proposta foi para votação e aprovada por unanimidade pela plenária. 79 

 80 

HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSOS: Passando para o item, homologação de processos, foram 81 

apresentados e homologados pelo plenário os seguintes processos: Balancete 1º Trimestre-2017- Proc. 82 

Nº 047/2017. .Registro Definitivo PF - Proc. Nº 041/2017 – Saulo Silva Pereira; Proc. Nº 042/2017 – 83 

Antonio Marcelino Soares. Ativo com Desconto – Proc. Nº 042/2017 – Luiz Carlos Pereira; Proc. Nº 84 

045/2017 – Celia Maria Martins Matos. Baixa de Registro por Falecimento -  Proc. 044/2017 – Edson 85 

da Costa e Sousa. Cancelamento de Registro- PF – Proc. Nº 046/2017 – José Adelmo de Santana; Proc. 86 

Nº 048/2017 – Antônia Marques de Brito; Proc. Nº 049/2017 – Antonio José Belfort Franco Filho. 87 

 88 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS – A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar 89 

o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 21:15 horas. Eu, Marlene 90 

Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São 91 

Luís, dezenove de maio de 2017. 92 

 93    93 

            Marlene Costa Luz Barbosa  94 

                              Secretária    95 

    96 


