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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA SEXTA (406ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA EM 11.10.2016 2 

Aos onze dias do mês de outubro do ano dois mil e dezesseis, na sede do Conselho Regional de 3 

Economia da 15ª Região-MA, sito a Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala 4 

cento e quatro, Calhau, realizou-se a quadringentésima sexta Sessão Ordinária deste CORECON-MA. 5 

PARTICIPANTES:– Heric Santos Hossoé – presidente, Jadson Pessoa da Silva – vice-presidente e os 6 

conselheiros: Heloizo Jerônimo Leite, Clodomir Cunha Ladeira, Valmir Seguins Araújo, Frednan 7 

Bezerra dos Santos e Danilo José Menezes Pereira. ABERTURA DOS TRABALHOS: O presidente 8 

iniciou a sessão dando boas-vindas a todos. A seguir colocou a ata da reunião anterior em votação, a 9 

qual foi aprovada por unanimidade. Logo depois foram dados os informes da assessoria de 10 

comunicação, onde foi tratada mais uma vez sobre uma proposta da TV Guará sobre um espaço em um 11 

programa voltado para a área econômica que deveria ser apresentado uma vez por semana, com a 12 

presença de um economista, onde foi relatado que a assessoria entrou em contato com a coordenação da 13 

TV que, por sua vez, informou que o projeto está em “stand by”. Em seguida, o presidente falou sobre 14 

as eleições para membros do Conselho, que vão ocorrer de 27 a 31 de outubro, e que a economista 15 

Raphaela Sereno tinha feito teste na plataforma do Vota Economista, tendo concluído o processo de 16 

votação com êxito. Atualmente há 342 economistas aptos a votar, porém  com a intensificação das 17 

negociações que estão sendo feitas, até o dia da eleição o número de ECVs deve aumentar. A seguir, o 18 

presidente fez uma explanação sobre a missão de trabalho desenvolvida na cidade de Imperatriz-MA,  19 

ocasião em foi deflagrada, no dia 14 e indo até o dia 17 de setembro, durante a realização da FECOIMP,  20 

uma edição da campanha “Educação para a Cidadania: Do Direito do Consumidor à Educação 21 

Financeira”, tendo como parceiros a OAB/Imperatriz, Associação Comercial de Imperatriz, Conjovens, 22 

Secretaria de Fazenda e faculdades de economia da região (Devry/ FACIMP E FEST). O CORECON 23 

foi representado na cidade pelos conselheiros Frednan Bezerra e Leonardo Leocádio. O Conselheiro 24 

Frednan Bezerra relatou que a ação teve boa participação popular, com acompanhamento da imprensa e 25 

cooperação ativa por parte dos parceiros. Dando prosseguimento à reunião, o presidente informou que 26 

iria apurar informação de que economistas maranhenses estariam fazendo registros na delegacia do 27 

CORECON de Tocantins, informação esta, a ser verificada. A Seguir, o presidente apresentou o 28 

Balancete do 3º trimestre-2016, já com o parecer da CTC sugerindo sua aprovação. Sobre a situação 29 

financeira, informou que há perspectivas positivas e, até setembro, a arrecadação estava na casa dos 280 30 

mil reais, com meta de atingir o valor de 330 mil reais, dando um percentual de 10% de aumento em 31 

relação a receita do ano passado, mesmo com desconto da inflação. Falou que a melhora dos índices, 32 
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deve-se ao trabalho desenvolvido pela equipe de funcionários do Conselho e da utilização do protesto 33 

em Cartório. O presidente disse também que o numero de registros se manteve  na média, e que a 34 

prorrogação do Recred tem dado resultado satisfatório. Informou ainda que, antes do final da sua gestão, 35 

pretende ainda fazer melhorias na estrutura física do CORECON, com manutenção predial, manutenção 36 

de móveis e pequenos reparos que precisam ser feitos. Dando seguimento à reunião foi informado ainda 37 

sobre o procedimento adotado pelo Conselho no caso envolvendo o edital do IFMA, após recebimento 38 

de denuncias por parte de economistas maranhenses e também do Piauí. O CORECON solicitou 39 

alterações no edital, via assessoria jurídica, após verificar que o mesmo não permitia que os economistas 40 

concorressem às vagas do concurso do IFMA. Após a ação do Conselho, o Instituto Federal decidiu pela 41 

retificação do edital. Uma vitória para a classe dos economistas. A seguir, o presidente colocou em 42 

votação a escolha da Personalidade Econômica e Destaque Econômico  do ano 2016, conforme 43 

solicitado pelo COFECON através de ofícios. Concluída a votação, o Plenário escolheu, dentre os nomes 44 

sugeridos pelo COFECON, para Personalidade Econômica 2016, os economistas: Carlos Francisco 45 

Theodoro Machado  Ribeiro de Lessa, Antonio Corrêa de Lacerda e Tânia Bacelar de Araújo. Para 46 

Honraria Destaque Econômico 2016, foram escolhidas as seguintes entidades:  DIEESE – Destaque 47 

Técnico; FGV/RJ- Destaque Academia e Valor Econômico – Destaque Mídia. Passando para o item, 48 

homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo plenário os seguintes processos: 49 

Baixa de Bens Inservíveis – Proc. N° 062/2016-2; Balancete 3º Trimestre-2016 – Proc. Nº 070/2016;  50 

Registro Definitivo P.Física -  Proc. Nº 063/2016 – Wilson França Ribeiro Filho; Proc. Nº 068/2016 – 51 

Walbert Ribeiro Moreira Filho. Cancelamento de Registro-PF – Proc. Nº 004/2016 – Ivanildo Arruda 52 

Pontes; Proc. Nº 061/2016 – Hercila Maria Machado Silva;  Proc. Nº 065/2016 – Elizete da Costa 53 

Sousa; Proc. Nº 066/2016 – Clovis Raimundo da Costa Filho; Proc. Nº 067/2016 – Silvana Regina 54 

Mendes Estrela. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS – A palavra foi franqueada e não havendo 55 

mais nada a tratar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 20:50 56 

horas. Eu, Marlene Costa Luz secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo 57 

Presidente. São Luís, onze de outubro de 2016. 58 

 59 


