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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA (421ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 12.12.2017. 2 

Aos doze dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezessete, na sede do Conselho Regional de Economia da 3 

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

Calhau, realizou-se a quadringentésima vigésima 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, Clodomir Cunha Ladeira e Jessé Sales Rêgo. 7 

ABERTURA DOS TRABALHOS: O presidente iniciou a sessão dando boas-vindas a todos. Em seguida 8 

informou a justificativa de ausência do Conselheiro Efetivo Leonardo Leocádio Coelho de Souza. A seguir 9 

seguindo a pauta, colocou em apreciação a ata da reunião anterior, já enviada anteriormente por e-mail a qual foi 10 

aprovada por todos sem ressalvas.  11 

INFORMES DA PRESIDÊNCIA: O presidente informou que o governo do estado, através da SETRES, 12 

realizará nos dias 13, 14 e 15 do corrente, a Semana da Economia Solidária, sob a coordenação da economista e 13 

Secretária Adjunta daquela Secretaria, Nilce Cardoso, que convidou o CORECON-MA para participar das 14 

oficinas sobre Educação Financeira e, nos dias 14 e 15, a econ. Raquel Susana e o Assessor Rodrigo Cruz 15 

prestarão assessoria financeira no evento, concretizando assim a parceria firmada com a SETRES desde o início 16 

do ano.  17 

A seguir o presidente passou a palavra para o conselheiro Heloizo Jerônimo, presidente da Comissão de Tomada 18 

de Contas que fez uma breve análise das contas do Corecon baseado no balancete do terceiro trimestre, 19 

ressaltando o equilíbrio financeiro do Corecon na atual gestão. Após a devida análise e explicações, sugeriu ao 20 

plenário a homologação do referido balancete. O presidente informou a posição financeira e enfatizou o grande 21 

esforço para manter o equilíbrio financeiro. O conselheiro Heric parabenizou o presidente pela gestão 22 

equilibrada dentro das possibilidades. Falou também que sua preocupação é com a receita de divida ativa que 23 

aos poucos vai se esgotando. Falou que os cursos que o Corecon pode oferecer são uma fonte de renda que pode 24 

ser trabalhada. Sobre esse assunto, o presidente Frednan informou que fez uma proposta de curso com a 25 

Secretaria de Trabalho e Economia Solidária, porém, como o orçamento anual já estava fechado, no próximo 26 

ano o Corecon vai fazer uma nova proposta para ministrar cursos para aquela secretaria, de modo a abrir um 27 

leque de oportunidades como fonte de receita. O conselheiro Heloizo falou que dentro desse contesto de crise o 28 

CORECON-MA conseguiu manter o equilíbrio e que no ano de 2017 o CORECON-MA conseguiu expressivo 29 

espaço nas mídias e realizou eventos grandiosos com poucos recursos. O conselheiro Clodomir também 30 

parabenizou a gestão atual, enfatizando algumas ações bastante relevantes. O presidente agradeceu o apoio de 31 

todos. A seguir, solicitou autorização do plenário para aquisição de um ar-condicionado para a recepção, pois o 32 

atual está muito antigo e consumindo muita energia.  Falou que outra aquisição necessária e, por medida de 33 

segurança, é a colocação de extintores. O vice-presidente Heric sugeriu também a aquisição de um nobreak para 34 

o servidor e a contratação de um técnico para fazer a manutenção dos computadores e do servidor. Após as 35 

devidas explicações, o Plenário votou a favor das aquisições. Logo em seguida o presidente falou sobre o 36 

contrato da assessoria de comunicação que se encerra dia 31 de dezembro e indagou o plenário sobre a 37 

renovação do mesmo e foi decidida pela não renovação, ficando a cargo da próxima gestão realizar a 38 

contratação. O vice presidente Heric informou ao plenário sobre o processo aberto na justiça do trabalho pela 39 

assessora de comunicação que antecedeu a atual, explicando que o assessor jurídico do Corecon já esta 40 

trabalhando na defesa.  41 

Em seguimento à pauta o presidente apresentou a Resolução 478/2017, que regulamenta o Programa de 42 

Recuperação de Crédito, nos mesmos moldes da anterior, informando que foi regulamentada pelo COFECON a 43 

autonomia para os CORECONs, através de Resoluções próprias deliberarem sobre os descontos nas anuidades 44 

em atraso.  A resolução foi homologada com vigência a partir do dia 1º de janeiro de 2018. 45 

Apresentou também a Resolução 479/2017 – regulamentando o reajuste salarial dos servidores que também foi 46 

homologada pelo plenário com as devidas alterações sugeridas a saber: fator fixo corrigindo de acordo com a 47 

inflação (INPC) de modo que os servidores não tenham perda salarial e um fator variável que consiste no 48 

percentual de crescimento da receita de contribuição, sendo que se o crescimento não for positivo será 49 

desconsiderado. O presidente solicitou ainda autorização do plenário para corrigir o salário do assessor da 50 

presidência Rodrigo Cruz. O assunto foi bastante discutido. O plenário autorizou o aumento e o presidente irá 51 

fazer uma consulta junto a contabilidade para verificar o impacto de tributos na folha de pagamento.  52 
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O próximo ponto abordado foi a definição do Conselheiro que representará legalmente o conselho no período 53 

compreendido entre o término do mandato do presidente e vice-presidente e a posse dos novos dirigentes, 54 

conforme Resolução Nº 1.979, de 11 de setembro de 2017 do COFECON. A plenária de liberou pelo 55 

conselheiro Heloizo Jerônimo Leite para representar o CORECON-MA durante o período de vacância. 56 

Em outros assuntos o presidente informou que já foi assinado o termo de cooperação entre o CORECON-MA e 57 

a JUCEMA de modo a facilitar a fiscalização através dos dados que serão disponibilizados. Ainda sobre a 58 

fiscalização, informou sobre o treinamento que o assessor Rodrigo Cruz irá fazer no CORECON-RJ na cidade 59 

de Rio de Janeiro no setor de fiscalização, com passagens para pelo referido conselho, conforme acertado com o 60 

presidente daquele regional quando em visita ao CORECON-MA.  61 

HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSOS: Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados 62 

e homologados pelo plenário os seguintes processos: Proc. Nº 094/2017 – Balancete 3º Trimestre-2017. 63 

Registro Definitivo – PF – Proc. Nº 092/2017 – Maria Dalvina Mendes do Nascimento.  Registro Ativo 64 

c/Desconto – Proc. Nº 093/2017 – Abdelaziz Aboud Santos. Cancelamento de Registro – PF: Proc. Nº 095/2017 65 

– Aldineia Benigno dos Santos. 66 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS – O vice-presidente Heric Hossoé solicitou a palavra e agradeceu a todos 67 

pela colaboração. Parabenizou o presidente Frednan pela gestão exitosa. Parabenizou os conselheiros que 68 

sempre estiveram dispostos a colaborar com o conselho. A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar o 69 

presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 21h20 min. Eu, Marlene Costa Luz Barbosa 70 

secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, doze de dezembro de 2017.  71 
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