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ATA DA TRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA (392ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO

2

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 10.08.2015

3
4

Aos dez dias do mês de agosto 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 segunda 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, Jadson Pessoa da Silva, Clodomir Cunha Ladeira e Talita
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de Sousa Nascimento. Os Conselheiros Felipe Macedo de Holanda, José Ribamar Silva Campos e
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Laura Regina Carneiro justificaram a ausência. O presidente iniciou colocando a ata da reunião
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anterior em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Passou-se aos Informes do Presidente,
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quando o mesmo passou a falar sobre a Semana do Economista, ressaltando as dificuldades para
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conseguir patrocínio e listou os apoiadores já acertados: Sebrae, Centro Elétrico, Prefeitura de São
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Luís, Fiema e Internacional Marítima. Disse que o Sebrae patrocinou a impressão das cartilhas, mas
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quer que o lançamento da mesma seja em um evento público, que o CORECON-MA deverá organizar,
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especialmente para isso, no mês de outubro próximo. Ressaltou ainda a preocupação com a possível
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falta de plateia no vento, em função da greve na Ufma e o conselheiro Heric disse que foi feita
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divulgação entre os alunos de Economia da Universidade. O presidente acrescentou também que a
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divulgação incluiu o envio de e-mail aos economistas e que foi feita a publicação de um anúncio
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publicitário no jornal O Estado do Maranhão, por um período de três dias. O assunto a seguir foi a
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Gincana e o vice-presidente Heric explicou que o conselheiro Felipe Holanda ofereceu a possibilidade
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de patrocinar a ida do presidente do Corecon Acadêmico ao evento, através do IMESC e o plenário
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decidiu que irá patrocinar a ida de um segundo aluno para representar o Maranhão no evento. A seguir
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passou-se a falar sobre o Prêmio Corecon de Monografia e o presidente informou que já foi publicado
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o edital, mas precisa de maior divulgação na comunidade acadêmica, ficando a proposta de reforçar
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junto aos Departamentos de Economia das Faculdades de São Luís e Imperatriz. O assunto seguinte foi
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a homologação do balancete, quando o plenário fez alguns questionamentos. O presidente da CTC,
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Heloizo Jerônimo prestou alguns esclarecimentos e a seguir o referido Balancete foi homologado. O
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conselheiro Jadson defendeu que continue sendo apresentado também um resumo para avaliação em
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cada plenária e o presidente disse que vai reiterar a convocação da contadora para explicar as
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informações ali contidas. Os conselheiros reafirmaram que a convocação será para a próxima plenária.
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Em seguida o presidente abordou o tema Eleições 2015, informando que o edital já foi publicado e que
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o período para inscrição de chapas termina no dia 10 de setembro. Nos Informes dos conselheiros, o
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vice presidente Heric lembrou que é preciso definir a banca do Prêmio de Monografia e o assunto
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ficou para ser tratado na próxima plenária. Passando para o item, homologação de processos, foram
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apresentados e homologados pelo plenário os seguintes processos: Proc. Nº 048/2015 – Balancete 2º
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Trimestre-2015; Registro Definitivo-PF – Proc. Nº 047/2015 – Witor Carvalho Bomjardim; Proc. Nº
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049/2015 – Antonio Sampaio Rodrigues da Costa. Cancelamento de Registro-PF – Proc. Nº 040/2015
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– Luciano Henrique Fonseca e Silva; Proc. Nº 042/2015 – Cecília Maria Weber Buonocore; Proc. Nº
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043/2015 – Gabriel Buonocore. Registro Remido-P. Física – Proc. Nº 045/2015 – Luiz Augusto Lopes
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Espíndola; Proc. Nº 046/2015 – Wilton Campos de Araújo. A palavra foi franqueada e não havendo
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mais nada a tratar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às vinte e
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uma horas. Eu, Marlene Costa Luz secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo
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Presidente. São Luís, dez de agosto de 2015.
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Marlene Costa Luz
Secretária
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Econ. Valmir Seguins Araújo
Presidente do CORECON-MA

