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ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA OITAVA (388ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 14.04.2015
Aos quatorze dias do mês de abril do ano dois mil e quinze, na sede do Conselho Regional de
Economia da 15ª Região-MA, sito a Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala
cento e quatro, Calhau, realizou-se a tricentésima octogésima oitava Sessão Ordinária deste
CORECON-MA. PARTICIPANTES: Valmir Seguins Araújo – Presidente, Heric Santos Hossoe –
Vice-Presidente e os Conselheiros: Heloizo Jerônimo Leite, José Ribamar Silva Campos, Felipe
Macedo de Holanda, Laura Regina Carneiro e Talita de Sousa Nascimento. Os conselheiros Jadson
Pessoa da Silva e Frednan Bezerra dos Santos justificaram a ausência. A reunião iniciou com o
presidente colocando a ata da reunião anterior em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade
pelos conselheiros. Em seguida passou-se aos Informes da Comunicação e a Assessora Luiza Lina
informou que o custo do jornal já está garantido, através de patrocínios e o presidente explicou que
fechou parcerias no valor de R$ 3 mil com as empresas TVN, Centro Elétrico e Marítima, garantindo a
viabilização de três edições no ano e que como contrapartida, cada patrocinador terá direito a veicular
um anúncio de meia página. O presidente explicou ainda que a empresa Qualicorp garantiu um
patrocínio maior, no valor de R$ 1.800 para a primeira edição, referente a um anúncio de página
inteira. A Assessora explicou que ainda havia espaço para a inclusão de matérias no jornal e a
conselheira Laura Carneiro ficou de informar a relação de todos os convênios, com os respectivos
benefícios. O presidente também disse que o economista Luiz Augusto Espíndola vai redigir o artigo.
Em seguida a Assessora informou que estava aguardando a apresentação do novo site,pelo
webdesigner. Disse ainda que seria veiculada uma entrevista com um economista na revista da
Associação Comercial e precisava da indicação de um nome e a conselheira Talita propôs-se a atender
à reportagem. A Assessora perguntou também sobre a volta da publicação da coluna no jornal O
Estado do Maranhão e os conselheiros acordaram que será necessário encontrar alternativas para
viabilizar financeiramente. Passou-se a seguir aos Informes da Presidência e o presidente apresentou o
demonstrativo de receitas e despesas, que foi avaliado positivamente. Os conselheiros fizeram
comparações entre o mesmo período dos anos de 2014 e 2015 e concluíram que será necessário
melhorar a arrecadação e as receitas. Em seguida o presidente deu informações sobre o andamento do
PSL 658/2007, sobre o qual foram feitas gestões junto aos Senadores e que o CORECON-MA
intermediou o contato com os Senadores maranhenses, recebendo por isso agradecimentos do
Conselho Federal. O presidente disse ainda que o Senador Romero Jucá será o relator do projeto e fez
considerações sobre as atribuições específicas do economista contidas no PSL. A seguir abordou o
Projeto Conversa de Economista, informando que o mesmo será realizado no dia 16, com a
participação do diretor da CEMAR, José Jorge Leite Soares, que vai abordar a evolução da tarifa de
energia elétrica e convidou os conselheiros a participarem. Em seguida fez considerações sobre a
viagem a Imperatriz e o vice-Presidente Heric Hossoe explicou que irá nos dias 23 e 24 de abril
juntamente com o Conselheiro Jadson Pessoa. Ele disse que fez contatos antecipadamente com os
coordenadores das Faculdades e lideranças locais e leva uma sugestão de pauta a ser tratada com eles.
O conselheiro Heric ressaltou a importância de ampliar o relacionamento com Imperatriz. O
conselheiro Heloízo elogiou a disposição do grupo para conversar. O conselheiro Felipe Holanda
lembrou que já havia uma conversa iniciada com a Associação Comercial e poderia ser retomada,
visando parceria para a realização da campanha de educação financeira em Imperatriz e a destinação
de um espaço para a delegacia do CORECON-MA naquele município. Em seguida o Presidente
apresentou os ofícios recebidos do COFECON - comunicando a realização da gincana e do Congresso
de Economia em setembro, na cidade de Curitiba. O conselheiro Heric sugeriu formar grupos de
economistas atuantes em órgãos públicos para participarem. Em seguida o presidente informou sobre a
alteração dos procedimentos contábeis do CORECON. Nos Informes das Comissões, a conselheira
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Laura comunicou o fechamento de vários convênios, destacando o preparatório da ANPEC, todos com
significativos descontos. A conselheira apresentou também uma proposta de ementa do curso de
Econometria para ser oferecido pelo CORECON e sugeriu abrir inscrições valor de R$ 300 e R$ 360,
com vagas limitadas. A proposta foi aprovada. Nos Informes dos Conselheiros, o Conselheiro Campos
justificou suas faltas. O conselheiro Felipe convidou para a solenidade de recepção ao Ministro
Mangabeira Unger, que será realizada no dia 17 do corrente mês, às 18h. A seguir, o Presidente
apresentou a Prestação de Contas do exercício de 2014 e passou a palavra para o presidente da CTC,
Conselheiro Heloizo Jerônimo que fez uma breve explanação sobre a mesma, sugerindo a
homologação. Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e homologados
pelo plenário os seguintes processos: Proc. Nº 020/2015 – Balancete do 4º Trimestre 2014; Proc. Nº
021/2015-Prestação de Contas do Exercício de 2014. Registro Definitivo-PF – Proc. Nº 023/2015 –
Laís Milena Moraes Barreto; Registro Remido - Proc. Nº 022/2015 – Georgina Maria Fonseca Santos.
A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a presença de todos
e deu por encerrada a reunião às vinte horas e cinquenta minutos. Eu, Marlene Costa Luz secretariei e
lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo presidente. São Luís, quatorze de abril de 2015.

Marlene Costa Luz
Secretária
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Econ. Valmir Seguins Araújo
Presidente do CORECON-MA

