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ATA DA TRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEXTA (396ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 07.12.2015
Aos sete dias do mês dedezembrodo 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 sexta 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 eClodomir Cunha Ladeira.A reunião iniciou colocando a ata da reunião anterior em
votação, que foi aprovada pela unanimidade do plenário. Passou-se a seguir aos informes da Comunicação e a
Assessora Luiza Lina informou que vai finalizar o jornal após a confraternização natalina e disse que a previsão de
circulação é até o dia 20 de dezembro. Ela informou também que o novo site do Corecon já está no ar em endereço
provisório e solicitou que os conselheiros avaliem o conteúdo atual, para dar sugestões de melhorias e torná-lo mais
completo. O vice presidenteHeric complementou a informação, dizendo que após alguns aprimoramentos será
colocado no ar no domínio do Conselho, substituindo o atual, e informou que será feito um contrato de manutenção
com o profissional que projetou o novo site. Em seguida passou-se aos informes da Presidência e o presidente
informou como está o processo para contratação do IP fixo para implantação do sistema SISCAFWEB, ressaltando
que após tentativas com a TVN está em negociação com a Net, pelo fato desta empresa ter apresentado um valor
mais barato. A seguir abordou a confraternização natalina, informando que será feito um coquetel para 80 pessoas e,
na ocasião, será feita a entrega da premiação aos vencedores do Prêmio CORECON Maranhão de Monografia.
Passou-se a seguir aos Informes dos conselheiros e o vice presidenteHeric fez uma avaliação do evento sobre
educação financeira realizado pelo Corecon, em parceria com o Corecon Acadêmico. Ele ressaltou a expressiva
participação dos estudantes e disse que para a próxima gestão precisa ser programado com antecedência e com foco
maior na comunidade. O presidente Valmir fez um balanço de sua gestão, agradecendo o apoio recebido dos
conselheiros e colaboradores, destacando que atingiu seu objetivo principal de promover o resgate do equilíbrio das
finanças do CORECON, favorecendo o desenvolvimento dos projetos da próxima gestão.
Passando para o item homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo plenário os seguintes
processos :Registro Definitivo-PF – Proc. Nº 058/2015 – Miguel Maranhão Mussalem. 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
horas e trinta minutos. Eu, Marlene Costa Luz secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo
Presidente. São Luís, sete de dezembro de 2015.

Marlene Costa Luz
Secretária
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