1

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUINTA (405ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO

2

REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA EM 13.09.2016

3

Aos treze dias do mês de setembro 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 quinta Sessão Ordinária deste CORECON-MA.

6

PARTICIPANTES:– Jadson Pessoa da Silva – presidente em exercício e os conselheiros: Heloizo

7

Jerônimo Leite, Clodomir Cunha Ladeira, Danilo José Menezes Pereira e Ana Cecília Vasconcelos

8

Loayza. Os conselheiros Heric Santos Hossoé e Frednan Bezerra dos Santos tiveram a ausência

9

justificada por motivo de viagem. ABERTURA DOS TRABALHOS: ABERTURA DOS

10

TRABALHOS: O presidente iniciou a sessão dando boas-vindas a todos. A seguir colocou a Ata da

11

reunião anterior em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Logo depois foram dados os

12

informes da assessoria de comunicação, onde foi dito que a segunda edição do Jornal “Economista do

13

Maranhão” de 2016 estava sendo finalizada, sendo que a versão online será divulgada no site do

14

CORECON-MA, emails dos economistas e nas redes sociais. Também foi tratada de uma proposta da

15

TV Guará sobre um espaço em um programa voltado para a área econômica que deveria ser apresentado

16

uma vez por semana, com a presença de um economista. Ficou acertado que a

17

comunicação entrará em contato com a emissora para marcar uma reunião com a Diretoria do

18

CORECON para obterem maiores informações sobre a iniciativa. Em seguida, o presidente falou

19

brevemente sobre a composição da chapa única que concorrerá às eleições para renovação do terço de

20

conselheiros efetivos e suplentes bem como dos delegados junto ao colégio eleitoral do COFECON.

21

Informou ainda que a eleição acontecerá no período de 27 a 31 de outubro. A seguir o presidente fez

22

um relato dos assuntos tratados no SINCE, dentre eles, a questão da federalização, cuja proposta não

23

teve votação suficiente para aprovação. Falou também que São Paulo e Rio de Janeiro também não

24

deixaram passar a proposta de que cada estado amplie o número de delegados. No final, foi elaborado

25

um documento do COFECON com dicas e recomendações que deverão ser encaminhados à Presidência

26

da República. O presidente do CORECON, fez um breve resumo da viagem da missão de trabalho à

27

cidade de Imperatriz-MA com o objetivo de melhorar a relação com os economistas da região, ocasião

28

em foram realizadas palestras para os estudantes de economia das faculdades visitadas (Devry/ FACIMP

29

E FEST), além de tratativas no sentido de abrir uma delegacia regional do CORECON naquela cidade.

30

Também foi informado que no dia 14 de setembro seria deflagrada no município, por ocasião da

31

FECOIMP, uma edição da campanha “Educação para a Cidadania: Do Direito do Consumidor à

32

Educação Financeira”, tendo como parceiros a OAB, Secretaria Estadual da Fazenda e as faculdades
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assessora de

33

FEST e FACIMP. O CORECON foi representado na cidade pelos conselheiros Frednan Bezerra e

34

Leonardo Leocádio. Dando prosseguimento à reunião, o conselheiro Heloizo Jerônimo Leite pediu para

35

registrar em ata a doação de uma impressora por parte do presidente Heric Hossoé e do vice-presidente

36

Jadson Pessoa, ao CORECON, o que demonstra o esforço dos dois em melhorar a estrutura do parque

37

tecnológico do Conselho. Foi falado ainda sobre a escolha de membros da Comissão para Avaliação dos

38

resultados do Premio Maranhense de Economia, que finalizou com quatro monografias e duas

39

dissertações inscritas para participação. Os critérios dos premiados serão selecionados pela própria

40

comissão. O grupo terá até o dia 30 de novembro para divulgar os resultados. A gerente Marlene Luz foi

41

incumbida de providenciar a portaria de nomeação e encaminhar os trabalhos para os membros da

42

referida comissão. O conselheiro Heloizo Jerônimo Leite pediu a palavra novamente, desta vez para

43

fazer sua avaliação da Semana do Economista, realizada em agosto de 2016, para ele, o evento teve

44

temas bem elaborados e tratou de assuntos de grande relevância para o Conselho e os economistas do

45

estado, também destacou a participação do presidente do COFECON, Julio Miragaya, na ocasião. Foi

46

tratado ainda sobre as ações de fiscalização do Conselho Regional de Economia, cuja ultima atuação

47

ocorreu no episódio envolvendo o IFMA, pedindo a alteração do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO

48

nº 02 de 26/08/2016 (para provimento de Técnico-Administrativos em Educação do IFMA). Ainda na

49

reunião, foi colocado para o plenário aprovar a parceria do CORECON com a Cedima – Clinica de

50

Exame Diagnóstico e Imagem Médica do Maranhão. A parceria vai proporcionar aos economistas e seus

51

familiares descontos de 20% sobre os valores de consultas, exames clínicos em geral e exames

52

laboratoriais. Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo

53

plenário os seguintes processos: Registro Definitivo P.Física - Proc. Nº 056/2016 – Aline Vieira Almeida Gomes;

54

Proc. Nº 057/2016 – Diêgo Henrique Matos Pinheiro. Reabertura de Registro – Proc. Nº 050/2016 – Clélia Renata

55

Serrão Silva. Cancelamento de Registro – Proc. Nº 043/2016 – Glauber Rocha de Paula; Proc. Nº 051/2016 –

56

Crisóstomo de Andrade Arrais Neto; Proc. Nº 053/2016 – Ana de Fátima de Queiroz Azevedo; Proc. Nº 054/2016

57

– Fernando José Ferreira Carvalho; Proc. Nº 055/2016 – Marlones Grande de Souza; Proc. Nº 062/2016 –

58

Otaviano Martins Costa Filho. Baixa por falecimento – Proc. Nº 039/2016 – João Antonio de Jesus Ferreira

59

Matos. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS – a palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar o

60

presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às vinte e uma horas e quinze minutos.

61

Eu, Marlene Costa Luz secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís,

62

treze de setembro de 2016.
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Marlene Costa Luz
Secretária
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Econ. Jadson Pessoa da Silva
Presidente em Exercício

