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ATA DA TRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA NONA (399ª) SESSÃO ORDINÁRIA 1 
DOCONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 08.03.2016 2 
Aos oito dias do mês demarçodo ano dois mil e dezesseis, na sede do Conselho Regional de Economia 3 
da 15ª Região-MA, sito a Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala cento e 4 
quatro, Calhau, realizou-se a tricentésima nonagésima nonaSessão Ordinária deste CORECON-MA. 5 
PARTICIPANTES:Heric Santos Hossoé – Presidente, Jadson Pessoa da Silva – Vice-Presidente e os 6 
Conselheiros:Heloizo Jerônimo Leite,Laura Regina Carneiro, Clodomir Cunha Ladeira, Frednan 7 
Bezerra dos Santos, Danilo José Meneses Pereira eDuanyDrayton Reis Moraes. 8 
ABERTURA DOS TRABALHOS:O presidente iniciou a sessão dando boas vindas a todos. A seguir 9 
colocou a ata da reunião anterior em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. A seguir informou 10 
que o cadastro para cessão de imóvel junto a Secretaria de Patrimônio da União já foi feito e que no 11 
momento não há disponibilidade de nenhum imóvel aqui em São Luís disponível para a cessão. A 12 
seguir falou da importância da comissão de Interiorização no sentido programar atividades 13 
doCORECON em Imperatriz. Informou também que quando esteve naquela cidade, juntamente com o 14 
conselheiro Jadson, visitaram algumas instituições e que a idéia é fazer um evento envolvendo as 15 
faculdades locais para dialogar com economistas da região, “criar” um movimento para a instalação de 16 
uma delegacia para que sejam desenvolvidas ações do CORECON e também a importância de ter um 17 
representante do Conselho presente nas aulas inaugurais das turmas de economia da FEST e FACIMP 18 
para distribuir folhetos ou folders sobre a profissão e outras informações sobre a entidade. Informou 19 
também sobre a adesão aos planos de saúde da Qualicorp, que em 2015 registrou apenas 19 adesões e 20 
que é preciso trabalhar melhor a parceria, até para obter patrocínios em eventos do Corecon-MA. 21 
Informou também que o Conselho fará campanha de educação financeira em parceria com a OAB/MA. 22 
A seguir, apresentou a nova Assessora de Comunicação que deverá trabalhar em parceria com a 23 
Comissão de Comunicação do Corecon-MA, além de ativar e alimentar o site, dinamizar as redes 24 
sociais e criar uma campanha de valorização da profissão de economista. O presidente falou da 25 
necessidade de renovar o parque tecnológico do CORECON e informou que apresentou ao Conselho 26 
Federal proposta de modernizaçãotecnológica e uma das coisas solicitadas foi que o Corecon-MA 27 
apresentasse a sua relação de bens sobre essa área para avaliar se é necessário trocar ou não os 28 
equipamentos. Ficou registrado que será solicitada à contadora do Conselho uma relação dos bens 29 
inservíveis para a devida baixa para ser apreciado na próxima plenária do Conselho. Sobre a cobrança 30 
de anuidades através de protesto, o presidente informou que todas as dúvidas foram esclarecidas pelo 31 
responsável do Cartório de Distribuição de São Luis que veio participar de uma reunião no Conselho 32 
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com a presença dos servidores. Informou ainda que todas as providências vão ser tomadas no sentido 33 
de diminuir a inadimplência através de mais esse canal de cobrança. Sobre a Gincana de Economia, o 34 
presidente informou que já foi encaminhado às Faculdades de Economia do Estado o Regulamento e o 35 
CORECON fará o acompanhamento de todas as etapas.Dando prosseguimento, o presidente passou a 36 
palavra para os líderes das Comissões de Trabalho para que cada um apresentasse o seu plano e as 37 
providências que estão sendo tomadas. O assunto foi amplamente debatido e, ao final, o presidente 38 
marcou uma reunião com os líderes e demais componentes para tratar exclusivamente desse assunto.A 39 
seguir, o presidente apresentou o Balancete do 4º trimestre e a Prestação de Contas do exercício 40 
de 2015, já com o parecer da CTC sugerindo a aprovação. Após algumas considerações sobre o 41 
déficit patrimonial apresentado e alguns questionamentos, ambos foram homologados pelo 42 
Plenário.Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo 43 
plenário os seguintes pocessos: Cancelamento de Registro– Proc. Nº 017/2016 - Sinomário Rocha, 44 
Proc. Nº 022/2016 – Patricia de Jesus Petrus Pereira Martins, Proc. Nº 019/2016 – Francisco das 45 
Chagas Menezes Melo, Proc. Nº 016/2016 – Conceição de Maria R. Fernandes Ramos, Proc. Nº 46 
003/2016 – Francisco José Cravalho Cruz, Proc. Nº 018/2016 –Ana Celis de Moraes, Proc. Nº 47 
020/2016 – Elkemarcio Brandão,Proc. Nº 021/2016 – Francisca Nascimento Duarte, Proc. Nº 48 
010/2016 – Eduardo Antonio Lobato Vinhaes,Proc. Nº 012/2016 – Leila Marinho dos 49 
Santos.ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS - palavra foi franqueada e não havendo mais nada a 50 
tratar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às vinte e uma horas. 51 
Eu, Marlene Costa Luz secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. 52 
São Luís, oito de março de 2016. 53 
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