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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA TERCEIRA (403ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 
REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 12.07.2016 2 
 3 
Aos doze dias do mês de julho do ano dois mil e dezesseis, na sede do Conselho Regional de 4 
Economia da 15ª Região-MA, sito a Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala 5 
cento e quatro, Calhau, realizou-se a quadringentésima terceira Sessão Ordinária deste CORECON-6 
MA. PARTICIPANTES: Heric Santos Hossoé – Presidente, Jadson Pessoa da Silva – Vice-Presidente 7 
e os Conselheiros: Heloizo Jerônimo Leite, Clodomir Cunha Ladeira, Frednan Bezerra dos Santos, 8 
Danilo José Menezes e Ana Cecília V. Loayza. O Conselheiro Duany Drayton Reis Moraes justificou 9 
a ausência. 10 
ABERTURA DOS TRABALHOS:O presidente iniciou a sessão dando boas vindas a todos. A seguir 11 
colocou a Ata da Sessão Plenária nº 402 em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. A seguir 12 
foram dados os informes da Comunicação, foi falado mais uma vez sobre dinamizar as informações do 13 
site, o Conselheiro Frednan sugeriu criar uma sub-página para colocar as atas das últimas reuniões, foi 14 
sugerido também que o “media training” falado na reunião passada, fosse realizado durante a 15 
programação da Semana do Economista, já que durante o evento haverá um maior número de 16 
economistas participando e seria melhor divulgar o treinamento para as mídias durante o mesmo. O 17 
presidente ressaltou que vem observando que as “polêmicas” no grupo de whatsapp dos economistas 18 
diminuíram e que o grupo vem cumprindo o papel de disseminar e divulgar eventos e projetos do 19 
interesse da classe. Foi sugerido ainda que o site do CORECON-MA traga links para aumentar o 20 
interesses dos usuários, como os links do COFECON, do BACEM e outras instituições de interesse 21 
dos economistas. Dando prosseguimento à reunião, o presidente apresentou o Balancete do 2º 22 
Trimestre-2016, já com o parecer da CTC sugerindo a sua aprovação. Fez um breve relato da situação 23 
financeira do Conselho e um comparativo da arrecadação em relação aos dois últimos exercícios. 24 
Mostrou-se bastante otimista com o trabalho de cobrança que vem sendo realizado, o que tem tido 25 
resultado satisfatório na arrecadação. Também foi feito uma observação de que a nova Assessoria 26 
Jurídica do Conselho, na figura do servidor Gil Max Couto Portela, tem contribuído para esse novo 27 
quadro, pois o trabalho dele tem dinamizado a arrecadação. Após as devidas explicações, o Balancete 28 
do 2º Trimestre -2016 foi homologado pelo Plenário. Outro informe dado pelo presidente foi sobre a 29 
viagem, em missão de trabalho para a cidade de Imperatriz-MA,  com o objetivo de melhorar a relação 30 
com as instituições de ensino e os economistas da região. Informou que vem mantendo contato com os 31 
economistas Leonardo, Diego e Monica e que os mesmos têm se mostrado receptivos para desenvolver 32 
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ações na região. A viagem deveria ocorrer em julho, mas por conta das férias nas faculdades de 33 
Imperatriz, o Conselho decidiu adiar para o período de 17 a 19 de agosto próximo. Na ocasião, serão 34 
propostas palestras para os estudantes de economia das faculdades visitadas, além de tratativas no 35 
sentido de abrir uma delegacia regional do CORECON naquela cidade. Além disso, há também a idéia 36 
de levar para o município uma mostra da campanha “Educação para a Cidadania: Do Direito do 37 
Consumidor à Educação Financeira”. Foi falado do convite da SEMCAS para o CORECON viabilizar 38 
palestras sobre educação financeira às pessoas assistidas pelo órgão, evento deve acontecer no dia 27 39 
de julho, as 15h, na sede de um dos abrigos da SEMCAS. O presidente falou sobre um ofício que o 40 
CORECON vai enviar à Universidade Estadual do Maranhão como forma de atender a demanda dos 41 
profissionais que se manifestaram sobre o edital do concurso público para magistério da UEMA, 42 
edital065/2016, o sugerindo a retificação do Edital para que abra o quadro para os economistas 43 
concorrerem ao Cargo de Professor Adjunto, disciplina – Gestão de Projetos/Engenharia Econômica e 44 
Finanças da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA.  45 
Em seguida, foi tratado sobre a programação da Semana do Economista, evento que já conta com a 46 
presença confirmada do Presidente do COFECON, econ. Júlio Miragaya, Felipe Macedo de Holanda, 47 
José Cursino, Eduardo Beckman, Marcellus Ribeiro e outros a serem confirmados. A seguir o 48 
presidente colocou em pauta a eleição dos Delegados que irão representar o CORECON-MA durante a 49 
realização do XXV Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia – SINCE, a ser realizado no 50 
período de 31/0/ a 02/09/2016 em Natal-RN. Após os devidos esclarecimentos e eleição, a Delegação 51 
do CORECON-MA ficou assim constituída: Heric Santos Hossoé, Jadson Pessoa da Silva e  52 
Frednan Bezerra dos Santos (de acordo com o artigo 10, alínea b da Resolução nº1.870/2012); Jessé 53 
Sales Rego (de acordo com o artigo 13, da Resolução nº1.870/2012). Dos cinco Delegados que o 54 
CORECON-MA tem direito, somente quatro irão participar do SINCE. 55 
ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS – A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar 56 
o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às vinte e uma horas. Eu, 57 
Marlene Costa Luz secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São 58 
Luís, doze de julho de 2016. 59 
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