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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA SETIMA (407ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO

2

REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 08.11.2016.

3

Aos oito dias do mês de novembro 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 sétima Sessão Ordinária deste CORECON-MA.

6

PARTICIPANTES: Heric Santos Hossoé – presidente, Jadson Pessoa da Silva - vice -presidente e os

7

Conselheiros: Heloizo Jerônimo Leite, Clodomir Cunha Ladeira, Danilo José Menezes Pereira e Valmir

8

Valmir Vasconcelos Seguins Araújo. O conselheiro Frednan Bezerra Santos justificou a ausência.

9

ABERTURA DOS TRABALHOS: O presidente iniciou a sessão dando boas-vindas a todos. A seguir

10

colocou a ata da reunião anterior em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Logo depois foram

11

dados os informes da assessoria de comunicação, onde foi falado da elaboração e finalização do Jornal

12

Economista do Maranhão e da divulgação das campanhas Outubro Rosa (outubro) e Novembro Azul

13

(novembro). Em seguida, o presidente falou sobre as eleições para membros do Conselho, que

14

ocorreram entre os dias 27 e 31 de outubro, e parabenizou a todos do conselho que expuseram seus

15

nomes para o pleito, com destaque para os economistas Raphaela Sereno, Carlos Eduardo, Frednan

16

Bezerra e Clodomir Cunha Ladeira. Informou ainda que dos 378 economistas aptos a votar, somente 70

17

votaram, destes, 63 votos válidos. Considerou um avanço, já que no ano de 2014, cuja eleição foi

18

manual, foram registrados 61 votos (sendo 59 votos válidos), e no ano de 2015, com as eleições já

19

acontecendo de forma eletrônica, foram contabilizados 51 votantes. A seguir, apresentou o Dossiê

20

Eleitoral, a ser enviado ao COFECON, o qual foi homologado. Dando prosseguimento à reunião, o

21

presidente informou sobre as melhorias feitas nas instalações do CORECON (pintura interna de todas os

22

cômodos da sede), aquisição de alguns eletrodoméstico, reforma de móveis e aquisição de um armário,

23

um gaveteiro e painel para a TV da recepção. Informou também que foi efetuada a troca de películas nas

24

janelas, trocas de lâmpadas, lixeiras e manutenção dos ar condicionados. Foi mencionado ainda os

25

recursos liberados pelo COFECON para renovação do parque tecnológico do Conselho. Logo depois, o

26

presidente trouxe como pauta o Ofício Circular 155/2016-COFECON –Informação s/concurso do

27

sistema, informando que CORECON aguardará a realização do certame para todo o Brasil. Logo depois

28

foi informado que Novos Convênios foram firmados pelo Conselho para benefícios dos economistas

29

(Clínica Sorriso, Unibeu, Óticas Carol e Faculdade Laboro). O assunto seguinte foi o valor das

30

anuidades e emolumentos para o exercício de 2017. O presidente informou que, a partir da resolução do

31

COFECON, o CORECON-MA deverá fazer a correção dentro dos valores mínimos estabelecidos. Após

32

vários questionamentos, o plenário aprovou os novos valores para 2017, cuja Resolução será publicada

33

no Diário Oficial do Estado. A seguir, o plenário passou a analisar a correção anual da Tabela Salarial
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34

do PCS, pelo INPC, cujo índice de correção foi de 9,5582% (nove, vírgula cinquenta e cinco e oitenta e

35

dois por cento). Correção aprovada com efeitos retroativos a 1º de outubro de 2016. Em seguida, foi

36

tratada sobre a realização da Confraternização dos Economistas em dezembro, como é tradição no

37

Conselho. O presidente também falou sobre modificações no regimento interno, no item sobre o número

38

de conselheiros, pois há certa dificuldade em obter o mínimo de participantes nas plenárias, a proposta é

39

passar dos 09 atuais para 12, também foram debatidas alterações no Art. 3°e Art. 9°, §3º e §4º a

40

proposta foi aprovada e em seguida será encaminhada para o COFECON para analise. O presidente

41

informou a prorrogação do V Programa Nacional de Recuperação de Créditos, aprovado pelo

42

COFECON através da Resolução COFECON nº 1.961/2016. Nos informes dos conselheiros, o

43

conselheiro Danilo Pereira ressaltou sobre a representação do CORECON em órgãos e entidades, que

44

precisaria ser melhor esclarecida. O conselheiro Jeronimo Leite falou sobre a criação da UEMASUL,

45

universidade criada pelo Governo do Estado no sul do Maranhão, sobre saber se haverá o curso de

46

Ciências Econômicas, vagas para professores de Economia, etc. Logo após, o presidente mencionou o

47

convite da JUCEMA para a celebração dos 160 anos da entidade. Foi falado ainda sobre os informes

48

financeiros, onde há perspectivas positivas. Falou que até setembro, a arrecadação estava na casa dos

49

280 mil reais, com meta de atingir o valor de 330 mil reais, dando um percentual de 10% de aumento em

50

relação à receita do ano passado, mesmo com desconto da inflação. O presidente disse também que o

51

numero de registros cancelados tem se mantido na média, e que com a prorrogação do RECRED, a

52

arrecadação deve aumentar até o final do ano. Passando para o item, homologação de processos, foram

53

apresentados e homologados pelo plenário os seguintes processos: Proc. N° 074/2016- Dossiê Eleitoral;

54

Registro Definitivo - Proc. Nº 071/2016 – Mateus Santos Ribeiro; Proc. Nº 075/2016 – Vilmar Aguiar

55

de Paula Segundo. Registro Ativo c/Desconto - Proc. Nº 072/2016 – Valmir Vasconcelos Seguins

56

Araújo. Cancelamento de Registro-PF – Proc. Nº 072/2016 – Marlene Santos Nunes.

57

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

58

presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 20 horas. Eu, Marlene Costa

59

Luz secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, oito de

60

novembro de 2016.

61
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