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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA trigésima SEGUNDA (432ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA 11.10.2018  2 

Aos onze dias do mês de outubro do ano dois mil e dezoito, na sede do Conselho Regional de Economia da 15ª 3 

Região - MA, situado na Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala cento e quatro, 4 

Calhau, realizou-se a quadringentésima trigésima segunda Sessão Plenária Ordinária  deste CORECON-MA 5 

Participantes: Frednan Bezerra dos Santos – presidente e os conselheiros Carlos Eduardo N. Campos, Luiz 6 

Augusto Lopes Espíndola, José Lúcio Alves Silveira,  João Carlos Souza Marques,  Luiz Fernandes Lopes e 7 

Raquel Susana Lobato Muniz . 8 

Justificativas: Heric Santos Hossoé, Clodomir Cunha Ladeira, José Tavares Bezerra Júnior, Raphaela Sereno 9 

Silva Borba e Leonardo Leocádio Coelho de Souza.   10 

O presidente iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos e a seguir, colocou em 11 

apreciação a ata da Plenária nº431 que foi homologada sem objeções.  12 

Informes da Presidência:   13 

Informe financeiro: O Presidente Frednan apresentou a planilha com o comparativo de receitas e despesas 14 

realizadas em que o balancete está sendo concluído para ser homologado na próxima plenária. Falou dos 15 

patrocínios já confirmados para o ENE. Informou também que as receitas de contribuições sociais caíram pelo 16 

segundo ano seguido apresentando trajetória de queda, o que,  segundo o presidente,  deverá ser combatida com 17 

o acréscimo de novos registros. Detectado movimento de expansão da recuperação de dívida ativa, mas com o 18 

ônus do aumento do cancelamento de registros nos últimos dois anos.  Segundo o Presidente,  até o final do ano 19 

deverão ser feitas  gastos de reparos  na estrutura do Conselho como, pintura das salas, reparo de banheiro, ar 20 

condicionado.  21 

A seguir informe sobre a ação do COFECON junto ao CORECON-AM ajuizada contra o BASA, falando da 22 

regulamentação da profissão, e a importância dos Conselhos  de Economia em fiscalizar e que o economista está 23 

apto a assinar os projetos de viabilidade econômica no banco.  24 

A conselheira Raquel trouxe uma denúncia contra o IFMA informando que existem professores de outras áreas 25 

ministrando aulas de economia. Foi determinado que  o CORECON- MA deve buscar diálogo com o IFMA 26 

através de um ofício e um termo de ajustamento de conduta a exemplo de anos anteriores, pois o jurídico 27 

informou que  apenas o MEC tem o poder de impor as contratações de economistas para ministrar aulas e sem 28 

uma norma que proíbe é importante buscar espaço para os economistas no IFMA através do diálogo com a 29 

instituição. 30 

Informou que  o COFECON já depositou o valor do prêmio Maranhão de Economia e a Comissão de Avaliação 31 

dos trabalhos inscritos  já estão tomando  as providências uma vez que a divulgação do resultado será até o dia 32 

30 de novembro. 33 

Na próxima plenária, será apresentado um relatório sobre o SINCE 2018, no qual houve atuação destacada e 34 

honrosa do conselheiro federal do COFECON Felipe de Holanda que redigiu a carta aberta à sociedade 35 

brasileira e aos candidatos à Presidência da Republica.  36 

O presidente parabenizou o economista Heric Hossoe  por sua nomeação como diretor docente da regional 37 

nordeste pelo ANGE para o mandato de 2019 a 2020. 38 

O vice-presidente Heric Hossoe  informou que conseguiu o patrocínio 15 de mil reais para o ENE 2018,com o 39 

CORECON SP. Falou que o COFECON já confirmou  os despachos executivos , cuja reunião será realizada 40 

durante o ENE. 41 

Também está aguardando a confirmação do patrocínio do Banco do Nordeste no valor de R$ 6 mil reais e o 42 

pagamento da passagem e hospedagem do palestrante economista Esteves para o ENE. 43 

O presidente também  informou que já recebeu 17 mil reais para o ENE e que deve passar de 40 mil reais de 44 

patrocínio com os recursos que ainda virão e também acredita que o evento terá um bom público pois até o 45 
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momento mais de 130 pessoas já se inscreveram para o ENE  a ser realizado no auditório da Associação 46 

Comercial e Industrial de Imperatriz. 47 

Valor da Anuidade 2019: No quarto ponto da pauta o presidente apresentou a Resolução nº 1.995, de 24 48 

de Setembro de 2018 do COFECON que disciplina os valores da anuidades, bem como dos 49 

emolumentos e multas devidas pelas pessoas físicas e jurídicas devidas aos Conselhos Regionais para 50 

o exercício de 2019. O presidente defendeu a aplicação do mesmo percentual de reajuste observado na 51 

Resolução do COFECON que utilizando o INPC obteve o percentual de 3,61% (três inteiros e sessenta 52 

e um centésimos por cento) sobre o valor das anuidades vigentes no exercício de 2018. Em votação a 53 

proposta foi aprovada pela plenária. 54 

Homologação de Processos: Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e 55 

homologados pelo plenário os seguintes processos: Cancelamento de Registro-PF -Proc. Nº 056/2018 56 

– Maureli Barbosa de Sousa; Proc. Nº 059/2018 – Raimundo de almeida Ribeiro; Proc. Nº 060/2018 – 57 

Sebastião Nunes Pereira; Proc. Nº 061/2018 – Rosaria de Fátima Silva; Proc. Nº 062/2018 – Maurício 58 

José Dias Leite; Proc. Nº 063/2018 – Romeu Aguiar Carvalho. 59 

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 21h20 min. Eu, Marlene 61 

Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São 62 

Luís, onze de outubro de 2018. 63 

      64 

Marlene Costa Luz Barbosa  65 

 Secretária        66 


