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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA NONA (419ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

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

10.10.2017. 3 

 4 

Aos dez dias do mês de outubro 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 nona Sessão Ordinária deste 7 

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

– vice-presidente  e os conselheiros, Heloizo Jerônimo Leite, Clodomir Cunha Ladeira, Eden do Carmo 9 

Soares Junior, Carlos Eduardo Nascimento Campos 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 dos conselheiros efetivos Leonardo Leocádio Coelho de 12 

Souza e Jadson Pessoa da Silva. A seguir colocou em apreciação a ata da reunião anterior, já enviada 13 

anteriormente por e-mail a qual foi aprovada por todos sem ressalvas. 14 

INFORMES DA PRESIDÊNCIA: 15 

O Primeiro informe foi sobre a situação financeira do CORECON/MA enfatizando o bom desempenho 16 

de recuperação da dívida ativa que em média tem recuperado mais de dez mil reais por mês no segundo 17 

semestre e que a perspectiva é terminar o ano com saldo financeiro para suprir demandas operacionais e 18 

de segurança, como aquisição de aparelho condicionador de ar novo para a recepção e extintores de 19 

incêndio. 20 

O segundo informe foi sobre a manutenção do contato com a direção da UEMA-SUL com o objetivo de 21 

cooperar com o processo de implantação do curso de Ciências Econômicas na instituição. O presidente 22 

informou que na ocasião da posse dos novos presidentes da GASMAR, da MOB e da Secretária da 23 

Mulher do estado do Maranhão conversou com o vice-reitor da UEMA-SUL sobre o processo de 24 

implantação do curso e foi informado que o curso será contemplado no Planejamento de 25 

Desenvolvimento Institucional. O vice-presidente Heric com a palavra enfatizou a importância da luta 26 

pela abertura de novos cursos de economia e afirmou ser importante entrar em contato com o Prof. 27 

Robson de Imperatriz que poderia ser o líder do projeto junto à UEMA-SUL e que é necessário 28 

continuar provocando também a direção da UEMA em São Luís. 29 

O presidente informou que foi publicada no dia vinte e três de setembro do corrente ano uma nota de 30 

esclarecimento no caderno opinião do jornal O Estado do Maranhão com o objetivo de rebater 31 

acusações infundadas de um economista que no final do mês de agosto publicou artigo no mesmo 32 

caderno do referido jornal atacando o CORECON-MA de forma rasteira. Na referida nota de 33 

esclarecimento elaborada pela presidência e assessoria jurídica sublinhou-se de forma categórica o 34 

devido processo legal de cobrança efetuado pelo conselho e o seu papel institucional perante a 35 

sociedade. O presidente registrou os devido agradecimentos ao vice-presidente Heric Hossoé por sua 36 

efetiva contribuição na elaboração da nota de esclarecimento. O conselheiro Heloizo parabenizou a 37 

diretoria do conselho por sua postura nesse caso e pela lisura no processo de cobrança dos economistas 38 

que não cumprem com suas obrigações perante o conselho. 39 

Outro informe versou sobre o convite da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz-MA (ACII) 40 

para que o CORECON-MA participe do Encontro Maranhense de Jovens Empresários – EMJE. O 41 

presidente ressaltou a importância da parceria do conselho com a ACII na cidade de Imperatriz e 42 

afirmou já ter deliberado pela total liberdade de participação do nosso Delegado e do Conselheiro 43 

Leonardo como representantes do CORECON-MA. Em seguida o presidente colocou em apreciação dos 44 

conselheiros o convite que de forma unanime foi aprovado.  45 
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Outro informe da presidência abordou a publicação do Edital nº 01/2017 de 14 de setembro de 2017 46 

publicado pelo Corecon Acadêmico para seleção de artigos para publicação na revista “MUNDO 47 

ECONÔMICO” que nasceu da parceria entre o CORECON-MA e o IMESC e está disponível nos sites 48 

das duas instituições. Nesse momento o presidente registrou a importância do protagonismo estudantil e 49 

enfatizou que a revista “MUNDO ECONÔMICO” é um marco para o Corecon Acadêmico e demonstra 50 

a sua capacidade de articulação e desenvolvimento de projetos fundamentais para o fortalecimento dos 51 

cursos de Ciências econômicas no Maranhão. 52 

Em continuidade o presidente explanou sobre o Ofício Circular nº 141/2017/COFECON que trata da 53 

ação da presidência do COFECON diante do projeto de Lei nº 8.423/2017, de autoria da Deputada 54 

Federal Simone Morgado (PMDB-PA) que trata da atualização legislativa da profissão de contabilista e 55 

atribui a esses profissionais atividades privativas dos economistas. No referido ofício a presidência do 56 

COFECON informa que a referida autora do projeto propôs o diálogo entre as classes profissionais para 57 

dirimir incongruências do projeto e que já agendou um diálogo com os conselhos federais de 58 

contabilidade e administração para tratar do referido projeto de lei. 59 

O presidente informou que uma antiga reinvindicação dos conselhos regionais sobre a necessidade de 60 

formulação de políticas de recuperação de crédito conforme a realidade enfrentada por cada conselho 61 

através da Resolução nº 1.980, de 11 de Setembro de 2017 do COFECON, que altera o Manual de 62 

Arrecadação do Sistema COFECON/CORECONs de modo a contemplar a possibilidade de realização 63 

de conciliação judicial nas execuções fiscais em trâmite pelos conselhos regionais. 64 

O presidente informou ainda sobre ofícios recebidos do COFECON sobre o custo do processo eleitoral 65 

2017 e o novo layout de carteira profissional com chip e o seu custo para o profissional. 66 

VALOR DA ANUIDADE 2018: No quarto ponto da pauta o presidente apresentou a Resolução nº 67 

1.978, de 11 de Setembro de 2017 do COFECON que disciplina os valores da anuidades, bem como dos 68 

emolumentos e multas devidas pelas pessoas físicas e jurídicas devidas aos Conselhos Regionais para o 69 

exercício de 2018. O presidente defendeu a aplicação do mesmo percentual de reajuste observado na 70 

Resolução do COFECON que utilizando o INPC obteve o percentual de 2,07756% de aumento. Em 71 

votação a proposta foi aprovada pela plenária. 72 

ALTERAÇÃO NO REGIMENTO INTERNO DO CORECON-MA: Nesse ponto o presidente 73 

apresentou a Resolução nº 1.979, de 11 de Setembro de 2017 do COFECON que altera o Modelo de 74 

Regimento Interno dos Conselhos Regionais e incumbe à plenária dos conselhos a referendarem. 75 

O último assunto da pauta versou sobre proposta da presidência de elaboração de termo de cooperação 76 

técnica com a FIEMA com vista à realização de projetos em parceria e a participação do CORECON-77 

MA na revista da FIEMA através da entrega de artigos por demanda. O presidente informou que já se 78 

reuniu com a equipe técnica da FIEMA e que o próximo passo é formalizar o processo e buscar a 79 

contribuição de colegas conselheiros para que a parceria seja firmada e materializada. A conselheira 80 

Cecília e o conselheiro Carlos Eduardo se colocaram à disposição para contribuir na construção dessa 81 

parceria. 82 

Em o que houver o presidente informou à plenária que a parceria com a SETRES-MA não tem avançado 83 

conforme o planejado, apesar da constituição do Grupo de Trabalho - GT em Economia Solidária e de 84 

diversas reuniões com a equipe da secretaria. Mas, que foi consultado sobre a demanda da SETRES-MA 85 

por um curso de capacitação para sua equipe técnica sobre formação de preços na economia solidária. O 86 

presidente solicitou à plenária autorização para formatar junto ao GT de Economia Solidária uma 87 

proposta de curso e que vai aproveitar a referida demanda para formalizar um termo de cooperação 88 

técnica que viabilize outras capacitações e projetos de caráter técnico-científico. A plenária autorizou a 89 

parceria. 90 
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O último tema debatido na plenária foi proposto pelo Conselheiro Eden que indagou sobre o processo de 91 

construção da Carta de Belo Horizonte publicada após o Congresso Brasileiro de Economia. O 92 

presidente informou que ele e o vice não participaram da construção da referida carta. O vice-presidente 93 

Heric se manifestou afirmando que o posicionamento do CORECON-MA é sempre de dirimir questões 94 

polêmicas que possam instigar confrontos ideológicos. O conselheiro Eden criticou a referida carta 95 

afirmando que a mesma possui aberrações e mesmo que concorde com vários tópicos abordados não se 96 

sente representado por essa carta. O presidente afirmou que não acredita na efetividade do processo de 97 

construção de cartas em plenárias de congressos de economia, pois uma ciência plural como a economia 98 

não permite o pensamento único e que sempre na tentativa de representar várias interpretações o comum 99 

é que se crie uma cocha de retalhos que normalmente perde seu sentido no todo e muitas vezes se 100 

descuida de informações precisas ou no processo de discussão perde conteúdo de modo a manter apenas 101 

o teor político. 102 

HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSOS: Passando para o item, homologação de processos, foram 103 

apresentados e homologados pelo plenário os seguintes processos: Registro Definitivo – PF – Proc. Nº 104 

084/2017 – Chardsonn Monteiro dos Santos; Registro Ativo com Desconto - Proc. Nº 076/2017 Maria 105 

Auxiliadora Ramos Silva; Arquivamento de Processo: Proc. Nº 083/2017 Marcio Rocha Gomes; 106 

Cancelamento de Registro – PF: Proc. Nº 065/2017 – Evilásio Sousa da Silva; Proc. Nº 077/2017 – 107 

Gilman de Carvalho Ferreira; Processo nº 078/2017 – Rebeca Matões Brandão; Proc. Nº 079/2017 108 

Nizete Queiroz Martins; Proc. Nº 080/2017 Eleotério Nan Souza; Proc. Nº 081/2017 Roseanne Nina de 109 

Araújo Costa; Proc. Nº 070/2017 Miguel Pereira da Silva; Proc. Nº 085/2017 Raimundo Nonato de 110 

Pinho Dias. 111 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS – A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar 112 

o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 21h30 min. Eu, Marlene 113 

Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São 114 

Luís, dez de outubro de 2017.  115 

 116 

 117    117 

            Marlene Costa Luz Barbosa  118 

                         Secretária   119 


