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ATA DA TRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMEIRA (391ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO

2

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 13.07.2015

3
4

Aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e quinze, na sede do Conselho Regional de Economia
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da 15ª Região-MA, sito a Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala cento e
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quatro, Calhau, realizou-se a tricentésima nonagésima primeira Sessão Ordinária deste CORECON-
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MA. PARTICIPANTES: Valmir Seguins Araújo – Presidente, Heric Santos Hossoe – Vice-Presidente
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e os Conselheiros: Heloizo Jerônimo Leite, José Ribamar Silva Campos, Jadson Pessoa da Silva,
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Clodomir Cunha Ladeira, Valeska Rogéria Vieira Trinta, Frednan Bezerra dos Santos, Talita de Sousa
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Nascimento e Dionatan Silva Carvalho. Os Conselheiros e Felipe Macedo de Holanda e Laura Regina
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Carneiro justificaram a ausência. A reunião iniciou com a leitura da ata da plenária anterior, que foi
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colocada em votação e aprovada por unanimidade. A seguir passou-se aos Informes da Comunicação e
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a Assessora informou que o jornal está em fase de produção e há espaços para inserir novos temas.
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Acrescentou ainda que será fechado tão logo seja definida a programação da Semana do Economista,
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com previsão de circulação antes do evento. Em seguida, nos Informes da Presidência, o Presidente
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fez um relato da situação do Conselho no que se refere às finanças, destacando o declínio das receitas e
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ressaltando a necessidade urgente de trabalhar para adquirir novos recursos. Ele disse que em função
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da situação será necessário efetivar o protesto dos títulos dos inadimplentes e inscrição na dívida ativa.
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Nesse sentido informou que recebeu o parecer da Corregedoria Geral de Justiça, que através do
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Provimento 021/2015, respalda o CORECON-MA a transferir para o devedor a responsabilidade pelo
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pagamento das custas judiciais. Disse que determinou uma revisão do cadastro para identificar o
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quadro real de inadimplentes e, a partir disso, será encaminhada uma correspondência ao devedor
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informando os procedimentos a serem seguidos. O Presidente apresentou os resultados do Plano de
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Recuperação de Crédito e os conselheiros avaliaram os documentos apresentados sobre o diagnóstico
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financeiro da entidade e decidiram convocar a contadora para detalhar os dados do informe financeiro.
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O assunto seguinte foi a Semana do Economista e o Presidente informou que a Vale não vai mais
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patrocinar o evento, sendo que já estava providenciando outros possíveis patrocinadores para viabilizar
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financeiramente o evento. Informou também a prévia da programação da Semana do Economista, cuja
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abertura seria no dia 11 de agosto com a palestra do presidente do COFECON e no dia 12 teria a
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palestra do Eng. José Jorge, da Cemar, encerrando dia 13, com uma palestra do Presidente da Emap,
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Ted Lago. A Conselheira Talita abordou a Semana do Economista, apresentando o resultado da
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reunião da Comissão e o Conselheiro Heric sugeriu agregar atividades do CORECON Acadêmico na
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programação. Ficaram definidas algumas diretrizes da Semana e o presidente ressaltou a importância
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de ter uma divisão de tarefas para viabilizar o evento e responsabilizou-se numa comissão com os
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Conselheiros Heloízo e Ribamar Campos para visitar empresas e solicitar patrocínio. Passou-se então
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à escolha da Comissão Eleitoral para coordenar o processo de eleições em 2015, e, para compor a
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referida comissão, foram eleitos os Economistas Heric, Clodomir e Valeska – Efetivos e Pablo Zarthur
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Caffe da C. Rebouças – Suplente. Nos Informe dos Conselheiros, o Vice Presidente Heric disse que
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foi à UFMA para mobilizar os alunos para a Gincana Nacional de Estudantes de Economia e já tem a
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confirmação do professor
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CORECON-MA providenciar a ajuda de custo. Passando para o item, homologação de processos,
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foram apresentados e homologados pelo plenário os seguintes processos: Registro Definitivo-PF –
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Proc. Nº 018/2015 – Patrícia Reis França; Proc. Nº 039/2015 – Jomar Fernandes Pereira Filho.
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Cancelamento de Registro-PF – Proc. Nº 032/2015 – Ricardo Meira Conde; Proc. Nº 036/2015 –
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Coriolano de Nazareth Souza Júnior; Proc. Nº 037/2015 – José de Ribamar Viana; Proc. Nº 038/2015
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– Cláudia de Castro Veiga. A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar o presidente
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agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às vinte e uma horas. Eu, Marlene Costa
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Luz secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, treze de
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julho de 2015.

Robson de que irão alunos de Imperatriz para o evento, devendo o
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Marlene Costa Luz
Secretária
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Econ. Valmir Seguins Araújo
Presidente do CORECON-MA

