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ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA NONA  (389ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 12.05.2015 2 

 3 

Aos doze dias do mês de maio do ano dois mil e quinze, na sede do Conselho Regional de Economia 4 

da 15ª Região-MA, sito a Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala cento e 5 

quatro, Calhau, realizou-se a tricentésima octogésima nona Sessão Ordinária deste CORECON-MA. 6 

PARTICIPANTES: Valmir Seguins Araújo – Presidente, Heric Santos Hossoe – Vice-Presidente e os 7 

Conselheiros: Heloizo Jerônimo Leite, José Ribamar Silva Campos, Clodomir Cunha Ladeira e Jadson 8 

Pessoa da Silva. Os conselheiros Felipe Macedo de Holanda e Laura Regina Carneiro Santos 9 

justificaram a ausência.A reunião iniciou com a Ata da reunião anterior sendo colocada em votação, a 10 

qual foi aprovada sem restrições.  Passou-se a seguir aos Informes da Comunicação e a Assessora 11 

Luiza Lina informou que o jornal “Economista do Maranhão” já estava em fase de diagramação. Nos 12 

Informes da Presidência, o presidente Valmir Seguins informou que o COFECON pediu uma 13 

justificativa para o déficit financeiro registrado no exercício de  2014, a qual foi redigida pelo 14 

Presidente, que depois fez um paralelo entre os desempenhos financeiros de 2015 e do ano passado, se 15 

mostrando otimista na melhora da arrecadação. Os conselheiros discutiram alternativas para otimizar a 16 

entrada de receitas do Conselho. O presidente informou também que fará uma visita oficial à CEMAR 17 

para solicitar apoio à campanha de educação financeira, com o custeio das cartilhas. O vice-presidente 18 

Heric lembrou que já havia também a sinalização de patrocínio do COFECON, o que foi confirmado 19 

pelo Presidente, que informou de um contato seu nesse sentido com o Presidente do COFECON, 20 

Economista Paulo Dantas. O presidente informou ainda sobre o convite do Diretor de Relações 21 

Institucionais da CEMAR, Engenheiro José Jorge Leite Soares para conhecer o Centro de Controle 22 

Operacional da empresa, ficando de ser estendido o convite aos outros conselheiros. Em seguida, 23 

passou-se aos Informes Financeiros, com a apresentação das receitas e despesas ao plenário e o 24 

conselheiro Heric elogiou o desempenho, ressaltando o decréscimo nas despesas. Dando 25 

prosseguimento, o conselheiro Heric  observou a baixa frequência dos conselheiros nas últimas 26 

plenárias e sugeriu a mudança de data das reuniões  para viabilizar a maior frequência. O assunto foi 27 

discutido e os conselheiros decidiram que a nova data passará a ser às segundas feiras e a gerente 28 

executiva Marlene vai refazer o calendário e encaminhar a todos. O vice presidente abordou ainda a 29 

falta de produtividade das Comissões de Trabalho e a necessidade de cobrar maior atuação. O 30 

presidente falou que cada conselheiro deve ter responsabilidade com os compromissos assumidos. O 31 

conselheiro Campos concordou com a observação do presidente. A seguir o vice-presidente Heric 32 

detalhou a visita a Imperatriz, classificando como positiva e relatando os diversos encontros com 33 

lideranças locais. Ele ressaltou que ouviu todas as demandas e ficou óbvia a necessidade de realizar 34 

ações positivas naquele município. Disse que achou a quantidade de filiações ao Conselho  muito 35 

baixa quando comparada com a quantidades de profissionais que se formam nas faculdades daquele 36 

município. Heric  falou também que demonstrou as dificuldades financeiras do CORECON-MA para 37 

implantar a Delegacia, mas deixou aberta a  possibilidades das lideranças locais viabilizarem parcerias 38 

para concretizar o projeto e outras ações. O vice presidente recomendou que  o Conselho mande 39 

representante nas solenidades expressivas que forem realizadas pelas instituições de ensino de 40 

Imperatriz. O Presidente concordou com a recomendação, ponderando que essa representatividade se 41 

fará observando a realidade financeira do Conselho. Como resultado da visita, apresentou a proposta 42 

de formar uma comissão de economistas locais para propor ações específicas e discutir a questão da 43 

Delegacia. O conselheiro Heloízo reforçou a importância destas ações. O presidente questionou sobre 44 

o interesse deles em participarem da Gincana de Economia e o conselheiro Heric explicou que 45 

incentivou a participação e ofereceu ajuda de custo por parte do Conselho, desde que as Faculdades de 46 

Economia viabilizem as passagens dos alunos. O conselheiro Campos sugeriu solicitar os contatos dos 47 

economistas já formados por todas as instituições de ensino locais para que se tenha a real dimensão da 48 
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relação entre as filiações ao Conselho e as graduações. O plenário decidiu que será solicitado apenas 49 

nome e CPF. Na homologação de processos, o conselheiro Campos fez um questionamento sobre o 50 

prazo para os profissionais recém-formados apresentarem o diploma. O questionamento foi esclarecido 51 

pela servidora Marlene. A seguir, o presidente da CTC, Conselheiro Heloizo Jerônimo que fez uma 52 

breve explanação sobre o Balancete do 1º trimestre de 2015, sugerindo a aprovação pelo Plenário. 53 

Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo plenário os 54 

seguintes processos: Proc. Nº 031/2015 – Balancete do 1º Trimestre 2015.  Registro Definitivo-PF – 55 

Proc. Nº 024/2015 – Aline Fróes Almeida Costa Simões; Proc. Nº 025/2015 – Camilla Alves 56 

Rodrigues;  Proc. Nº 027/2015 – Marcelo de Sousa Santos; Proc. Nº 028/2015 – Anderson Nunes 57 

Silva; Proc. Nº 029/2015 – Leidiane da Silva Neponucena; Proc. Nº 030/2015 – Paulo Roberto Correia 58 

Sousa. A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a presença de 59 

todos e deu por encerrada a reunião às vinte horas e cinquenta minutos. Eu, Marlene Costa Luz 60 

secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo presidente. São Luís, doze de maio 61 

de 2015. 62 

 63 

           64 
        Marlene Costa Luz 65 
          Secretária 66 

 67 

Presidente do CORECON-MA

Econ. Valmir Seguins Araújo


