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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA (417ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

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

08.08.2017. 3 

 4 

Aos oito dias do mês de agosto do ano dois mil e dezessete, na sede do Conselho Regional de Economia 5 

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

quatro, Calhau, realizou-se a quadringentésima décima sétima Sessão Ordinária deste CORECON-MA. 7 

PARTICIPANTES: – Frednan Bezerra dos Santos - presidente, Heric Santos Hossoé – vice-presidente 8 

e os conselheiros, Heloizo Jerônimo Leite, Clodomir Cunha Ladeira, Jadson Pessoa da Silva, Raphaela 9 

Sereno Silva e Ana Cecília Vasconcelos Loayza.  10 

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

seguida informou a justificativa de ausência do conselheiro efetivo Leonardo Leocádio Coelho de 12 

Souza. A seguir colocou em apreciação a ata da reunião anterior, já enviada anteriormente por e-mail a 13 

qual foi aprovada por todos sem ressalvas. 14 

INFORMES DA PRESIDÊNCIA: 15 

Primeiro informe foi sobre a Semana do Economista 2017 que demandou imenso esforço para a 16 

definição da sua programação e seu formato. As dificuldades ocorreram tanto por escassez de recursos 17 

quanto por dificuldades operacionais. Mesmo assim, dentro do que foi possível, a programação foi 18 

fechada da seguinte forma: No dia 10, será a abertura da Semana em Imperatriz com a presença do 19 

presidente do COFECON, econ. Julio Miragaya, que abordará o tema “Desigualdade e Distribuição de 20 

renda”. No dia 11, o conselheiro Leonardo Leocádio fará palestra sobre o tema “Desigualdade e 21 

Economia do Conhecimento”. Ainda dentro da programação de Imperatriz, o presidente do CORECON-22 

MA fará a entrega solene do diploma de Delegado Regional ao economista Larlô Antonio Nascimento. 23 

O conselheiro Heric informou que no dia 11 o presidente do Cofecon, Júlio Miragaya vem à São Luís e 24 

pediu para agendar uma reunião com os conselheiros para falar, entre outros assuntos, sobre a situação 25 

do Cofecon. Aproveitou para convidar todos os conselheiros para participarem da referida reunião. 26 

Ainda sobre a Semana do Economista 2017, o presidente falou da programação em São Luís que será de 27 

14 a 17/08, no auditório da Casa do Trabalhador, onde os economistas Juliana Duffles e Jomar 28 

Fernandes falarão sobre os temas: O Desenvolvimento e a agenda pública e economia maranhense de 29 

1990 a 2010, nos dias 14 e 15, respectivamente. Nos dias 16 e 17 serão ministrados minicursos online 30 

pela Faculdade Unyleya – Orçamento público, e pelo servidor da SEFAZ Fernando Rezende que falará 31 

sobre Educação fiscal e o dilema do federalismo. Ambos serão ministrados no auditório do CORECON. 32 

A semana será encerrada no dia 18 com uma mesa de debates sobre a crise política e econômica com o 33 

governador Flávio Dino e o ex-governador do Ceará Ciro Gomes, no auditório da assembleia legislativa. 34 

O presidente Frednan informou que o Corecon-RJ patrocinou a vinda da economista Juliana Duffles e 35 

do presidente do Cofecon, econ. Júlio Miragaya. 36 

Após os informes referentes a Semana do Economista 2017, o presidente comunicou a mesa o envio de 37 

oficio ao governo do Estado, solicitando uma cooperação referente ao fretamento de um ônibus para 38 

transporte dos estudantes de economia a cidade de Belo Horizonte- MG, para participação XXII 39 

Congresso Brasileiro de  Economia. 40 

Dando prosseguimento, o presidente colocou para apreciação da mesa os resultados em gráficos 41 

referentes a receita, adimplentes e devedores, bem como o saldo total das contas referentes a este 42 

conselho. Passou a palavra para o presidente da CTC, conselheiro Heloizo Jerônimo Leite, que fez uma 43 

breve explanação sobre o Balancete do 2º Trimestre e sugerindo a sua aprovação. Foram discutidos 44 

pontos referentes ao levantamento de fundos para manter as despesas do conselho de forma positiva, 45 

com a arrecadação de patrocínios para o fechamento das ações planejadas. 46 
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Foi tratado superficialmente algumas estratégias afim de angariar fundos para realização do ENE, na 47 

cidade de Imperatriz, bem como o investimento em Cursos afim de aumentar a base de arrecadação do 48 

Conselho. 49 

A seguir, o presidente apresentou duas propostas de Resoluções de números 474 e 475. A primeira já 50 

deliberado em plenárias anteriores regulamenta o aumento do numero de conselheiros de 9 para 12 e a 51 

segunda estabelece critérios para indicação de vogais da JUCEMA, tema amplamente discutido em 52 

plenárias passadas mas ainda não regulamentado.  53 

A proposta de Resolução 474-2017 foi debatida e aprovada com a inclusão no texto do método de 54 

inserção dos terços com 4 membros efetivos e suplentes. Já o processo de discussão sobre a proposta de 55 

Resolução 475-2017 levou à modificação quase integral do texto proposto pela presidência de modo à 56 

atender às propostas que surgiram no processo de debate da plenária.  Após alterações a Resolução 475-57 

2017 foi homologada pelo plenário.  58 

Após aprovada a Resolução que regulamenta critérios para a escolha dos vogais foi aberto o processo de 59 

candidatura e acordado com a plenária que o candidato à Vogal Efetivo seria o conselheiro efetivo Heric 60 

Santos Hossoé e seu suplente o conselheiro efetivo Frednan Bezerra dos Santos. No entanto, por conta 61 

da demanda legal por uma lista tríplice foram definidos os seguintes conselheiros para compor a lista: 62 

Vogal Efetivos: Heric Santos Hossoé, Jadson Pessoa da Silva e Heloizo Jerônimo Leite; Suplentes: 63 

Frednan Bezerra dos Santos, Leonardo Leocádio Coelho de Souza e Raphaela Sereno Silva. 64 

Ainda em discussão a escolha dos indicados à lista tríplice para a JUCEMA foi enfatizada a necessidade 65 

da Resolução 475-2017 para disciplinar o processo de candidatura e escolha dos representantes com 66 

vista à reduzir disputas pessoais e não repetir processos passados extremamente desleais e a plenária se 67 

manifestou de modo a consignar na presente ata que nenhum dos conselheiros presentes ou não na lista 68 

tríplice deveria tomar posse como vogal em detrimento aos membros da diretoria Heric Santos Hossoé 69 

como Vogal Efetivo e Frednan Bezerra dos Santos como seu suplente. 70 

 A seguir, apresentou o edital de eleições que será publicado até o dia 15/08, conforme resolução 71 

COFECON nº 1.954, de 04 de julho de 2016, que aprovou os procedimentos eleitorais. 72 

O último assunto da pauta discorreu sobre grupos de trabalho, o presidente fez um convite aos demais 73 

colegas para que se unam e tenha uma participação mais assídua e com maior envolvimento no segundo 74 

semestre nos trabalhos em grupo. 75 

 HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSOS: Passando para o item, homologação de processos, foram 76 

apresentados e homologados pelo plenário os seguintes processos: Proc. Nº 069/2017 – Balancete 2º 77 

Trimestre-2017; Cancelamento de Registro – PF: Proc. Nº 056/2017 – Eduardo Haickel; Proc. Nº 78 

059/2017 – Arinete de Oliveira Aguiar Salgado; Proc. Nº 062/2017 – Eneida de Maria Ribeiro; Proc. Nº 79 

063/2017 – João Mariano da Silva Neto; Proc. Nº 066/2017 – Gerson de Sousa Maciel; Registro Ativo 80 

com Desconto: Proc. Nº 067/2017 – Carlos Saturnino Moreira Filho; Arquivamento de Processo: Proc. 81 

Nº 061/2017 – Marcia Rachel Reis Sousa; Registro Definitivo – PF: Proc. Nº 064/2017 – Fabio 82 

Henrique do Nascimento Fonseca; Reabertura de Registro – PF: Proc. Nº 068/2017 – Luciana 83 

Jesuslanny Labre Lustosa.  84 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS – A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar 85 

o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 20:50 horas. Eu, Marlene 86 

Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São 87 

Luís, oito de agosto de 2017.  88 

 89 

 90    90 

            Marlene Costa Luz Barbosa  91 

                         Secretária   92 


