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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA (426ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 3 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 4 

12.04.2018.  5 

Aos doze dias do mês de abril do ano dois mil e dezoito, na sede do Conselho Regional de Economia 6 

da 15ª Região - MA, situado na Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala 7 

cento e quatro, Calhau, realizou-se a quadringentésima vigésima sexta Sessão Ordinária deste 8 

CORECON-MA. PARTICIPANTES: ––Heric Santos Hossoé – Vice-presidente e os Conselheiros, 9 

Heloizo Jerônimo Leite, Clodomir Cunha Ladeira, José Lúcio Alves Silveira, Carlos Eduardo N. 10 

Campos, José Tavares Bezerra Júnior, João Carlos Souza Marques, Ana Cecília Vasconcelos Loayza e 11 

o Conselheiro Federal Felipe Macedo de Holanda. 12 

ABERTURA DOS TRABALHOS:  13 

Por volta das dezoito horas e quarenta minutos o Vice-Presidente Heric Santos Hossoé deu início a 14 

Sessão Plenária sob sua presidência. Cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Justificou a 15 

ausência do presidente  Frednan  e dos seguintes conselheiros:  Leonardo Leocádio Coelho de Souza, 16 

Luiz Augusto Lopes Espíndola, Eden do Carmo Soares Júnior e Danilo José Menezes Pereira. A seguir 17 

iniciando a pauta, foi colocada em apreciação a ata da reunião anterior, já enviada por e-mail a qual foi 18 

aprovada por todos. 19 

INFORMES DA PRESIDÊNCIA:  20 

A seguir, foi apresentado os informes da presidencia e a pauta da reunião plenária, onde o  presidente 21 

em exercício colocou em pauta a carta do Conselho Federal de Economia no que refere-se ao 22 

posicionamento quanto a prisão do ex presidente Luis Inacio Lula da Silva, informando que entrou em 23 

pauta conforme solicitado pelo conselheiro federal Felipe de Holanda e a necessidade ou não de 24 

resposta ao referido documento. Deu-se inicio ao posicionamento dos conselheiros quanto a posição 25 

que seria tomada pelo CORECON. O primeiro a se manifestar sobre o tema foi o conselheiro Heloízo 26 

Jerônimo defendendo o posicionamento do Cofecon e que o Corecon-Ma, não deveria se  posicionar 27 

contrário ao Cofecon . Seguiu-se então a palavra para o conselheiro José Tavares que posicionou-se 28 

em manter a neutralidade sobre o assunto, e justificando que uma posição tanto a favor, como contra, 29 

por ser um tema polêmico,  divide a classe dos economistas. O conselheiro Clodomir Cunha Ladeira 30 

respondeu em apoio ao José Tavares, os demais conselheiros que se seguiram, João Carlos Souza, 31 

Carlos Eduardo Campos, José Lúcio Alves Silveira e novamente, Heric Hossoe, também optaram 32 

pela neutralidade do posicionamento do conselho, independente do pensamento individual ou coletivo 33 

ser a favor ou não da abordagem do tema na carta do Conselho Federal.  Abriu-se então a seção de 34 

voto para posicionamento dos conselheiros subdivididos entre posicionar-se a favor da carta, contra a 35 

carta ou não se posicionar. Após o inicio da votação, o conselheiro federal Felipe de Holanda chegou 36 

à reunião e passou a explanar com maiores detalhes o posicionamento da carta do cofecon-ma. 37 

segundo o conselheiro Felipe de Holanda,  o posicionamento em nome do Cofecon pode ser realizado 38 

desde que aprovado em plenária. Contudo, a referida carta não houve aprovação na plenária. Segundo 39 

o conselheiro federal, existe uma organização dos conselheiros federais para fazer com que a carta seja 40 

renomeada, substituindo a assinatura do conselho federal de economia pelo nome do presidente e sua 41 

posição pessoal. desta forma, mantendo, em parte a neutralidade do posicionamento do conselho 42 

federal e do regional. após a apresentação deu-se inicio a votação com a mudança para: votar pela 43 

substituição da assinatura da carta, pela manutenção da assinatura ou não se posicionar. 44 
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posicionamento dos votos 

Posicionamento do Corecon-Ma votos 

1.a favor de manter da forma atual a carta com assinatura do cofecon 1 

2. a favor da substituição da assinatura da carta 4 

3. a favor da neutralidade e não pronunciamento do corecon-ma 3 

 46 

O  posicionamento dos votos foram da seguinte forma: 47 

1 Heloizo Jerônimo 48 

2 Clodomir Ladeira, Carlos Eduardo Campo, Ana Cecília Loayza e João Carlos S. Marques 49 

3 Heric Hossoé, José Lúcio Alves Silveira e José Tavares Bezerra 50 

 51 

Portanto, como resultado final da votação, foi acordado que o Corecon-Ma apoia a substituição da 52 

assinatura da carta para o nome do atual presidente do Cofecon, tendo em vista que a carta não foi 53 

aprovada na plenária do Cofecon, não havendo, portanto, posicionamento ideológico quanto ao teor do 54 

conteúdo abordado na carta. 55 

 56 

Passando para o próximo item da pauta, o presidente a pauta, o  Oficio-Circular 921/2018/Cofecon 57 

(sobre o Regime Jurídico Único), foi aprovado por unanimidade o encaminhamento de ofício aos 58 

Ministros do STF contra a proposta do governo de vincular o orçamento dos conselhos de classe ao 59 

orçamento da União.  60 

 61 

O próximo tema da pauta foi a escolha da Comissão Organizadora do Prêmio Maranhão de Economia, 62 

ficando assim definido a nomeação dos seguintes componentes: Ana Cecília Vasconcelos Loayza, José 63 

Lúcio Alves Silveira,  João Carlos Souza Marques e José Tavares Bezerra Júnior. 64 

 65 

A seguir, a discussão foi em torno do grande número de profissionais efetuando cancelamento de 66 

registro desde o ano passado. Os motivos alegados são: desemprego, aposentadoria e a maioria pelo 67 

não exercício da profissão. A secretária Marlene Luz esclareceu que, por conta da intensificação da 68 

cobrança e inscrição dos débitos em dívida ativa, os economistas após receberem notificação da 69 

justiça, optam pelo parcelamento do débito e o cancelamento do registro uma vez que estão 70 

enquadrados em uma das situações acima descritas.  O presidente informou ainda que, para facilitar a 71 

fiscalização está contratando a empresa PROCOB (atualização de dados) a exemplo de outros 72 

regionais. A seguir, fez uma breve explanação sobre a situação financeira do Corecon e do processo de 73 

restituição das tarifas cobradas a maior pelo Banco do Brasil. 74 

 75 

. INFORMES DOS CONSELHEIROS  76 

O conselheiro José Tavares, fez uma apresentação da universidade Laureate, que acabou de se instalar 77 

no Maranhão e falou da possibilidade de uma  de parceria com o Corecon-Ma, cujo convênio permitirá 78 

desconto de até 30% aos economistas registrados e adimplentes. A proposta foi aprovada e gestões 79 

serão feitas para a viabilização do convênio. 80 

 81 

 82 

HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSOS: Passando para o item, homologação de processos, foram 83 

apresentados e homologados pelo plenário os seguintes processos: Cancelamento de Registro – PF - 84 

Proc. Nº 016/2018 – Risia Mayanne Moura Silva; Proc. Nº 034/2018 – Ana Paula Nunes Santana; 85 

Proc. Nº 036/2018 – Alberico de Castro Barros; Proc. Nº 037/2018 – Francisco Roberto Borges; Proc. 86 

Nº 038/2018 – Antonio de Jesus Oliveira de Santana; Proc. Nº 041/2018 – Hilderico Guimarães 87 
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Rocha; Proc. Nº 042/2018 – Antonio Carlos Ribeiro de S. Júnior; Proc. Nº 043/2018 – Neivaldo 88 

Mendes Gonçalves.  89 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS – A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a 90 

tratar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 21h20 min. Eu, 91 

Marlene Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo 92 

Presidente. São Luís, doze de abril de 2018.  93 

 94 

 95 

    96 

          Marlene Costa Luz Barbosa     97 

                        Secretária                                         em exercício 98 


