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ATA DA TRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA TERCEIRA (393ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 21.09.2015
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Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano dois mil e quinze, na sede do Conselho Regional de
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Economia da 15ª Região-MA, sito a Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala
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cento e quatro, Calhau, realizou-se a tricentésima nonagésima terceira Sessão Ordinária deste
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CORECON-MA. PARTICIPANTES: Valmir Seguins Araújo – Presidente, Heric Santos Hossoe –
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Vice-Presidente e os Conselheiros: Heloizo Jerônimo Leite, Jadson Pessoa da Silva, Clodomir Cunha
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Ladeira, Felipe Macedo de Holanda e Laura Regina Carneiro. O presidente iniciou colocando a ata da
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reunião anterior em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Passou-se aos Informes do
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Presidente que fez um breve relato dos assuntos tratados na 666ª Reunião Plenária Ampliada do
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Sistema COFECON/CORECONs, realizada em Curitiba-PR por ocasião do CBE. Falou também da
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Carta do Congresso que, após vários questionamentos foi aprovada com ressalvas do CORECON-SP.
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O Conselheiro Heric, informou que vários Conselhos foram pelo fato da Carta ter sido feita sem ouvir
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os presidentes dos CORECONs e demais participantes do evento. Com relação ao próximo CBE, o
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Conselheiro Heric falou que não abriram para candidatura para que outros CORECONs postulassem
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candidaturas e que o processo foi autoritário. O Presidente informou também sobre as taxas negociadas
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pelo COFECON e o Banco do Brasil para a emissão e recebimento de boletos referentes as anuidades
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dos CORECONs. A seguir, iniciou-se o processo de votação para a escolha da Personalidade
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Econômica e Destaque Econômico do ano 2015, ficando assim definido pela maioria: 1-Tânia
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Bacelar de Araújo; 2- André Pinheiro de Lara Resende; 3- Paulo Henrique Ribeiro Sandroni –
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Personalidades Econômicas. Para os Destaques Econômicos foram escolhidos IPEA-Modalidade
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Desempenho Técnico; FGV – Modalidade Academia e Valor Econômico – Modalidade Mídia.
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Dando prosseguimento à pauta, foram escolhidos os seguintes economistas e professores que irão
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avaliar os trabalhos inscritos no XI Premio CORECON-MA de Monografia: Heric Santos Hossoé,
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Laura Regina Carneiro, Danilo José Meneses Pereira, Ana Cecília V. Loayza, Janúncio Olímpio
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Cavalcante Neto e Ronie Carlos Magalhães Chagas. A seguir o presidente fez uma avaliação positiva
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da Semana do Economista e apresentou a prestação de contas. Foi aberta a discussão acerca da
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segunda edição do projeto de Educação Financeira, cujas cartilhas foram impressas pelo SEBRAE-
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MA. O conselheiro Heric comprometeu-se a conversar com o Corecon Acadêmico para que eles
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colaborem na organização do evento. A conselheira Laura lembrou que é necessário o envolvimento de
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todos. O conselheiro Felipe lembrou o compromisso assumido pelo presidente do COFECON em
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produzir uma nova edição da cartilha e sugeriu que o valor poderia ser revertido para o custeio de

34

outras despesas. Ele sugeriu fazer o evento no início de dezembro, considerando o movimento de
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compras de Natal e recebimento do 13° salário. O vice-presidente Heric lembrou que a ação poderia se
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estender a Imperatriz durante a solenidade de formatura dos alunos. Felipe disse que o Conselho
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poderia realizar a palestra em Imperatriz sobre finanças pessoais. O plenário decidiu que será feito um
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projeto do evento para apresentar a possíveis patrocinadores. O assunto seguinte foi eleições 2015. O
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presidente informou que houve registro de apenas uma chapa para disputar o pleito e todas as
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providências já foram tomadas para o processo. Informes dos Conselheiros - Felipe elogiou a iniciativa
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de organização do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, lembrando que o
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CORECON terá um representante nesse Colegiado. O presidente informou que encerrou o contrato
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com o webdesigner do site e o conselheiro Heric explicou que está sendo feito um novo contrato com
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outro profissional, faltando apenas colocar o conteúdo no lay out já formatado. Passando para o item,
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homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo plenário os seguintes processos:
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Registro Definitivo-PF – Proc. Nº 010/2015 – Jéssika Suetham Lima Pereira; Proc. Nº 019/2015 -
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Daniele de Fátima Amorim Silva; Proc. Nº 051/2015 – Gabriella da Silva e Silva. Registro Remido –
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Proc. Nº 052/2015 – Raimundo Nonato Chaves Ageme; Proc. Nº 053/2015 – Dulcinea Lopes
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Espindola dos Santos. Transferência de Registro – Proc. Nº 050/2015 – Nádia Gonçalves dos Reis
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Conceição. A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a
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presença de todos e deu por encerrada a reunião às vinte e uma horas. Eu, Marlene Costa Luz
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secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, vinte e um de
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setembro de 2015.
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Marlene Costa Luz
Secretária

ATA-393ª – 21.09.2015.

Econ. Valmir Seguins Araújo
Presidente do CORECON-MA

