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ATA DA TRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUARTA (394ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
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CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 19.10.2015
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Aos dezenove dias do mês de outubro 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 nonagésima quarta Sessão Ordinária deste
CORECON-MA. PARTICIPANTES: Valmir Seguins Araújo – Presidente, Heric Santos Hossoe –
Vice-Presidente e os Conselheiros: Heloizo Jerônimo Leite, Jadson Pessoa da Silva, José Ribamar
Silva Campos e Laura Regina Carneiro. Os Conselheiros Felipe Macedo de Holanda e Clodomir
Cunha Ladeira justificaram a ausência. O presidente iniciou colocando a ata da reunião anterior em
votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida passou-se aos informes da Comunicação e
a Assessora Luiza Lina informou que a coluna do Corecon foi publicada na edição do dia 11 de
outubro, no jornal O Estado do Maranhão, com texto de autoria da conselheira Laura. Informou
também que está produzindo textos para o novo site e que foi produzido o folder para ser encartado na
cartilha de educação financeira. Em seguida disse que vai iniciar a produção do jornal e solicitou a
definição dos temas a serem abordados, bem como a definição do autor do artigo. O conselheiro
Jadson sugeriu um grupo que pode produzir o texto, encarregando-se de solicitar deles. Em seguida
passou-se aos informes da presidência e o presidente sugeriu o nome do empresário José Gonçalves
para proferir uma palestra no projeto "Conversa de Economista", lembrando que o mesmo é
economista e patrocinador do jornal do Corecon. Os conselheiros fizeram algumas considerações e
aceitaram a sugestão, definindo também o convite ao secretário de Estado da Fazenda, Marcellus
Oliveira, para abordar finanças públicas. O plenário decidiu ainda convidar também o secretário
adjunto de Estado do Planejamento, Eduardo Beckman. O presidente passou a palavra ao conselheiro
Jadson para abordar a ação de educação financeira, para distribuir a cartilha e o mesmo informou que
estão sendo identificados eventos de segmentos sociais onde o material possa ser distribuído. Além
disso, o conselheiro informou que haverá reuniões com a Undb e o PROCON para discutir a realização
de um evento, inclusive com a participação da Qualicorp. O conselheiro Heric lembrou que as ações
deverão ser realizadas com eficiência. O presidente informou que o COFECON já garantiu o custeio
de passagens para o Corecon realizar uma ação em Imperatriz, sendo que a mesma será realizada no
início do próximo ano. Os conselheiros elencaram outros projetos que o Conselho poderá participar em
2016, como a Indústria de Talentos, Ação Global e um evento da Fundação Bradesco. O assunto
seguinte foi o apoio à realização do Encontro Nacional de Economistas do Nordeste - ENE, em
Parnaíba (PI), sendo que o plenário decidiu pelo apoio institucional. Passando então à homologação
do balancete do terceiro trimestre 2015, o presidente da CTC, Heloizo Jerônimo Leite fez um
breve relato sobre a atual situação financeira do CORECON. Após os devidos esclarecimentos, o
Plenário foi favorável à homologação do referido balancete. O assunto seguinte foi o valor da
anuidade e emolumentos para o exercício de 2016 e o presidente informou que, a partir da resolução
do COFECON, o CORECON-MA decidiu fazer a correção das anuidades e emolumentos de 2015,
pelo INPC. O assunto foi debatido e ao final os conselheiros aprovaram os novos valores, com o voto
contrário do conselheiro Ribamar Campos. O presidente informou que a resolução será publicada no
Diário Oficial e posteriormente comunicada aos economistas. O conselheiro Campos se manifestou
sobre o assunto e disse que ainda considera alto o valor para pessoa física, o que pode motivar o
aumento nos pedidos de cancelamento de registro. Fez também um paralelo com os valores cobrados
no Maranhão e em São Paulo. A conselheira Laura sugeriu que seja feita uma comunicação aos
economistas, lembrando também os benefícios que podem ter com o pagamento da anuidade. O tema
seguinte foi a realização das eleições e o presidente fez os informes sobre o pleito. O conselheiro
Heloízo disse que o COFECON solicitou a relação dos adimplentes, porque somente eles terão direito

ATA-394ª – 19.10.2015.

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ao voto. Em seguida o presidente comunicou o recebimento do COFECON, do termo de sigilo para
utilização dos dados da RAIS na fiscalização do sistema. Nos informes dos conselheiros, o conselheiro
Heric disse que recebeu a comunicação de que está sendo formulado o Plano de Desenvolvimento
Institucional da Uema e o Conselho deveria fazer gestões junto ao governo estadual para concretizar a
proposta de instalação de um curso de Economia, na Universidade Estadual do Maranhão. O
conselheiro Campos ressaltou que o Corecon pode aumentar a divulgação sobre a profissão e fazer um
trabalho de convencimento de todos os órgãos envolvidos sobre a importância do curso, especialmente
para as gestões públicas. A ideia foi aprovada pelo plenário. Passando para o item, homologação de
processos, foram apresentados e homologados pelo plenário os seguintes processos: Proc. Nº 0562/2015 – Balancete 3º Trimestre-2015; Registro Definitivo-PF – Proc. Nº 054/2015 – Eliezer de
Oliveira Palmeira; Proc. Nº 055/2015 - Marlones Grande de Souza. 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 e uma horas. Eu, Marlene Costa Luz secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim
e pelo Presidente. São Luís, dezenove de outubro de 2015.
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Marlene Costa Luz
Secretária
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Econ. Valmir Seguins Araújo
Presidente do CORECON-MA

