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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA (425ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 2 

15.03.2018. 3 

Aos quinze dias do mês de março do ano dois mil e dezoito, na sede do Conselho Regional de 4 

Economia da 15ª Região - MA, situado na Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do 5 

Trabalhador, sala cento e quatro, Calhau, realizou-se a quadringentésima vigésima quarta Sessão 6 

Ordinária deste CORECON-MA. PARTICIPANTES: – Frednan Bezerra dos Santos – Presidente, 7 

Heric Santos Hossoé – Vice-presidente e os Conselheiros, Heloizo Jerônimo Leite, Clodomir Cunha 8 

Ladeira, Luiz Augusto Lopes Espindola, Raphaela Sereno Silva Borba e José Tavares Bezerra Júnior. 9 

ABERTURA DOS TRABALHOS: O presidente iniciou a sessão cumprimentando e agradecendo a 10 

presença de todos. Conselheiros que justificaram a ausência: José Lúcio Alves Silveira, Luiz 11 

Fernandes Lopes e Leonardo Leocádio Coelho de Souza. A seguir iniciando a pauta, foi colocada em 12 

apreciação a ata da reunião anterior, já enviada por e-mail a qual foi aprovada por todos. 13 

INFORMES DA PRESIDÊNCIA: informou sobre a Portaria/COFECON nº 006/2018, encaminhada 14 

pelo Cofecon, designando os membros das Comissões e Grupos de Trabalho para a gestão 2018, onde 15 

o CORECON-MA, através dos seus representantes, Frednan Bezerra Santos, Heric Hossoé e Felipe de 16 

Holanda, este último, Conselheiro Federal, faz parte de 7 das 16 comissões e GTs. Falou ainda que o 17 

Maranhão tem uma representação bastante significativa, o que mostra a repercussão do trabalho que 18 

tem sido desenvolvido ao longo dos anos. 19 

Falou também sobre a federalização e da sua importância no processo democrático para ampliar  o 20 

nível de participação dos conselhos regionais no plenário do Cofecon, e que o Corecon-MA tem 21 

participado do debate. Informou que, dentre os 9 componentes desse GT, os conselheiros Felipe 22 

Holanda e Heric Hossoé estão representando o Corecon-MA. Sobre este assunto, o conselheiro Heric 23 

também se pronunciou destacando a importância do aprimoramento institucional da regulamentação da 24 

profissão e que a união e participação dos conselhos precisam ser discutidas e atualizadas, 25 

resguardando a proporcionalidade.  26 

Dando prosseguimento, o presidente Frednan informou sobre os ofícios recebidos, em especial o 27 

Ofício-Circular COFECON nº 021/2018 encaminhando cópia do ofício enviado a todos os Ministros 28 

do Supremo Tribunal Federal – STF no qual solicita que, ao apreciar e julgar as ações atinentes ao 29 

regime jurídico de pessoal aplicado à Administração Pública, sobretudo aos conselhos profissionais 30 

(DI 2135, ADC 36, ADPF 367 e ADI 5367), negue-lhes provimento. Solicitando ainda que os 31 

Conselhos Regionais adotem procedimento de envio do modelo aos ministros do Supremo. O assunto 32 

foi bastante discutido e gerou uma serie de questionamentos e o presidente optou por enviar o oficio a 33 

todos os conselheiros para que leiam e analisem todo material enviado para depois se posicionarem e 34 

deliberarem sobre o assunto na próxima plenária. 35 

A seguir colocou em pauta o SINCE que neste ano será realizado em Rondonia e também da 36 

importância da ida de uma delegação significativa para aquele evento. Falou que é importante que o 37 

Corecon faça gestões junto às instituições parceiras para conseguir patrocínio de modo que a ida dos 38 

Delegados seja sem custos para o Corecon.  39 

A seguir, informou que o contrato da contabilidade e assessoria de comunicação já está terminando e 40 

os editais da licitação na modalidade pregão já estão sendo preparados. Este assunto foi bastante 41 

debatido. O conselheiro Heric sugeriu que o contrato seja por mais de um ano devido os custos 42 

envolvidos num processo licitatório mas, o presidente esclareceu que tem que ser de um ano e a sua 43 

preocupação é a continuidade dos trabalhos porém, a regra tem que ser cumprida.  44 
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Falou da atualização do site e da obrigatoriedade da alimentação do portal da transferência de acordo 45 

com as normas do TCU, porém ainda faltam algumas informações apesar dos esforços contínuos.  A 46 

seguir o presidente fez um breve relato sobre o problema que está enfrentando com o Banco do Brasil, 47 

informando que está sendo debitado valores referentes a MTV (Manutenção de Títulos Vencidos), 48 

apesar de que no contrato consta baixa automática após 29 dias de vencido o título. Informou que já foi 49 

solicitado, através de ofício, o estorno dos valores debitados indevidamente e caso não seja resolvido 50 

administrativamente o corecon tomará as medidas legais cabíveis.  51 

Informou também que está sendo viabilizada a venda de 80 exemplares dos livros Ignácio Rangel e 52 

Bandeira Tribuzi para a prefeitura de São Luís e que essa demanda foi do econ. Cursino Moreira, atual 53 

Secretário de Planejamento do município e sempre parceiro do CORECON-MA. 54 

Sobre a situação financeira do Conselho, o presidente informou que a arrecadação foi prejudicada nos 55 

primeiros meses do ano por conta do atraso dos correios na entrega dos carnês, apesar de terem sido 56 

enviados com bastante antecedência. Definido que para o próximo exercício que os carnês serão 57 

confeccionados por empresa local após pesquisa pelo menor preço.  58 

INFORMES DOS CONSELHEIROS – O conselheiro Heric informou que foi convidado para 59 

participar da comissão do Prêmio Brasil de Economia. Fez tambem um breve relato das suas 60 

atribuições como vogal da Jucema, onde representa o CORECON-MA. Falou também que em 61 

conversa com o presidente daquela instituição, foi informado que há demanda de profissionais na área 62 

de economia por parte dos empresários e sugeriu que se faça um convenio para garantir que o espaço 63 

seja ocupado por economistas. Falou da importância da divulgação dessas ações. Informou ainda que a 64 

Jucema tem um boletim informativo e que vai cadastrar o CORECON para receber tais  informativos. 65 

O conselheiro Heloizo solicitou um resumo das empresas que se registraram e das que pediram baixa, 66 

pois acha esses dados relevantes para se fazer uma avaliação da economia do Maranhão.  67 

O conselheiro Heric informou que junto com o presidente Frednan e o Corecon Acadêmico, estiveram 68 

presentes na recepção aos novos alunos do curso de ciências econômicas da UFMA, destacando a 69 

importância desse diálogo com os estudantes e futuros economistas. Também participaram da colação 70 

de grau do curso de Economia da UFMA onde o conselheiro Heric Hossoé foi paraninfo do curso.  71 

A seguir o conselheiro Heloizo falou sobre o projeto Conversa de Economista, destacando que o 72 

evento foi excelente e parabenizou o Conselho e o vice presidente que é duplamente merecedor de 73 

congratulações pela  conclusão da tese de doutorado. O presidente, em nome do Plenário e de todos 74 

que compõem o Corecon-MA também parabenizou o vice-presidente Heric pela merecida conquista. 75 

 De posse da palavra, o conselheiro Heric fez um breve discurso de agradecimento, destacando o apoio 76 

recebido de todos, em especial ao presidente Frednan que muito contribuiu para a conclusão do seu 77 

trabalho. 78 

Dando continuidade a pauta, o presidente falou sobre o cadastro de peritos, informando que já constam 79 

no sistema vários economistas cadastrados. Sobre os pré-requisitos para aprovação do cadastro, o 80 

Plenário decidiu que será aprovada uma Resolução para normatizar a aprovação do cadastro e que o 81 

economista deve estar adimplente. O conselheiro Heric Hossoé sugeriu pedir parecer da assessoria 82 

jurídica sobre a legalidade dessa exigência. 83 

A seguir, o presidente apresentou o relatório de gestão 2017, falando sobre cada realização, destacando 84 

os pontos positivos e também das dificuldades encontradas ao longo do ano.  85 

HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSOS: Passando para o item, homologação de processos, foram 86 

apresentados e homologados pelo plenário os seguintes processos: Registro Definitivo – PF - Proc. Nº 87 
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030/2018 – João Rodrigues da Luz Filho; Proc. Nº 031/2018 – Luis Maurício Santos Lopes; Proc. Nº 88 

032/2018 – Hiago Aravena e Silva; Proc. Nº 033/2018 – Francisco Pereira Mascarenhas Junior. 89 

Registro Ativo com Desconto – Proc. Nº 039/2018 – Raimundo Pereira Moreira Chaves; Proc. Nº 90 

040/2018 – Marinalva Ribeiro da Silva. Cancelamento de Registro – PF - Proc. Nº 017/2018 – Roberto 91 

Ewerton Viana; Proc. Nº 018/2018 – Maria Margaret Reis; Proc. Nº 0019/2018 – José Augusto 92 

Rodrigues Oliveira; Proc. Nº 025/2018 – Francisco José Teixeira Veras; Proc. Nº 026/2018 – Maria da 93 

Conceição Batalha Oliveira; Proc. Nº 029/2018 – Paulo Roberto Costa Pinto.  94 

 95 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS – A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a 96 

tratar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 21h30 min. Eu, 97 

Marlene Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo 98 

Presidente. São Luís, quinze de março de 2018.  99 

    100 

          Marlene Costa Luz Barbosa  101 

                        Secretária   102 


