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ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEXTA (386ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 10.02.2015 2 

 3 

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano dois mil e quinze, 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 tricentésima octogésima sexta Sessão Ordinária deste 6 

CORECON-MA. PARTICIPANTES: Valmir Seguins Araújo – Presidente, Heric Santos Hossoe – 7 

Vice-Presidente e os Conselheiros: Heloizo Jerônimo Leite, Clodomir Cunha Ladeira, Pablo Zarthur 8 

Caffe da C. Rebouças, Frednan Bezerra dos Santos e Laura Regina Carneiro. O presidente iniciou a 9 

reunião, colocando a ata da reunião anterior em votação, a qual foi aprovada sem ressalvas. Em 10 

seguida passou-se aos Informes da Comunicação, ocasião em que a Assessora informou que a empresa 11 

Qualicorp solicitou um cronograma das ações que serão realizadas pelo CORECON-MA ao longo do 12 

ano, visando a possibilidade de celebrar patrocínio. Ficou definido que a Comissão de Eventos vai se 13 

reunir e elencar as ações a serem informadas à possível patrocinadora. Em seguida a Assessora 14 

perguntou se a coluna Palavra de Economista, publicada mensalmente no jornal O Estado do 15 

Maranhão seria reeditada em 2015, pois o cronograma precisava ser definido. O tema foi debatido 16 

pelos conselheiros que decidiram solicitar do economista José Cursino Raposo Moreira, a viabilização 17 

junto à Secretaria Municipal de Planejamento de um novo patrocínio. Como ainda há colunas não 18 

utilizadas em 2014, ficou decidido que no domingo seguinte ao Carnaval, será publicada a coluna, 19 

abordando a questão da Refinaria da Petrobrás no Maranhão e o texto seria escrito pelo conselheiro 20 

Pablo Zarthur. O vice presidente Heric  fez considerações sobre a importância de continuar publicando 21 

a coluna e disse que precisa ser definido o cronograma e os autores.  A seguir passou-se aos informes 22 

da Presidência, quando o presidente informou que foi firmado o convênio com a Livraria Leitura para 23 

venda das publicações do CORECON-MA, ficando acertado os valores de R$ 30 para o livro de 24 

Bandeira Tribuzzi, R$ 20 para o livro sobre Rangel  e R$ 15, para o Ensaios sobre a Economia 25 

Maranhense. Em seguida informou sobre sua participação na reunião plenária ampliada do COFECON 26 

e comunicou que foi aprovada a votação eletrônica para a próxima eleição, sendo que os custos serão 27 

rateados entre os Regionais que adotarem o sistema. Falou também sobre a proposta do COFECON 28 

para os CORECONs viabilizarem junto aos senadores de seus estados para assinarem o pedido de 29 

desarquivamento do projeto de que trata da atualização da legislação da profissão de economista. O 30 

conselheiro Pablo se propôs a ajudar viabilizar. O presidente informou também que, conforme 31 

aprovado pelo Plenário, foi editada a resolução do CORECON-MA nº 453/2015 aderindo ao Programa 32 

Nacional de Recuperação de Crédito, conforme disposto na Resolução COFECON nº 1.923/2015, 33 

onde serão concedidos descontos, nas anuidades em atraso, de até cem por cento nos juros e multas.  34 

Em seguida o presidente apresentou os informes financeiros, destacando que fará previsões de custos 35 

nos próximos meses para apresentar na plenária. O conselheiro Pablo acrescentou que será necessário 36 

gerar receitas extras, através de convênios com instituições como a Federação do Comércio do 37 

Maranhão, para a prestação de serviços na área de Economia. O conselheiro Heloizo sugeriu verificar 38 

se legalmente esses contratos são possíveis. Nos informes das comissões de trabalho foram 39 

apresentadas as portarias, com os respectivos integrantes da cada Comissão e ficou acertado que as 40 

mesmas fariam reuniões para definir suas estratégias de trabalho. Passou-se aos informes dos 41 

conselheiros e o vice-presidente Heric fez considerações sobre a possibilidade de retomada dos estudos 42 

visando a implantação da delegacia do CORECON-MA em Imperatriz e pediu a interlocução com 43 

outros conselhos que tenham delegacia para que possam repassar informações sobre a estrutura de 44 

funcionamento e, após isso, Heric sugeriu que seja retomada a discussão sobre o assunto, pois 45 

considera muito importante ter uma representação naquele município, que é o maior formador de 46 

profissionais na área de Economia. Os conselheiros debateram sobre os incidentes anteriores quando 47 

houve tentativa de viabilizar esse projeto, mas foi sugerido que o conselheiro Jadson Pessoa deve 48 
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visitar Imperatriz e tentar conversar com os representantes locais. O presidente ressaltou a questão do 49 

custo para operacionalizar e manter a manter a Delegacia, mas ficou decidido que as discussões devem 50 

continuar na próxima plenária. Informes dos Conselheiros. O conselheiro Pablo informou sobre as 51 

entrevistas que concedeu sobre temas ligados à Economia e disse que sempre pede que o crédito seja 52 

colocado como conselheiro do CORECON-MA. O conselheiro Heric também lembrou que deve ser 53 

confeccionado um banner para servir de identificação visual nas entrevistas. Ele lembrou que os 54 

integrantes das Comissões  devem se esforçar para torná-las dinâmicas.         55 

Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo plenário os 56 

seguintes processos: Registro Definitivo-PF – Proc. Nº 002/2015 – Daniela dos Santos Silva; Proc. Nº 57 

005/2015 – Alciane Faria da Silva Cardili;  Proc. Nº 009/2015 – Wilton Pereira Pinheiro. Cancelamento 58 

de Registro-PF – Proc. Nº 092/2014 – Teresa Cristina Ferreira Santos; Proc. Nº 006/2015 – José 59 

Cavalcante Alencar. Proc. Nº 008/2015 – Aníbal da Silva Lins. A palavra foi franqueada e não havendo 60 

mais nada a tratar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às vinte 61 

horas e cinquenta minutos. Eu, Marlene Costa Luz secretariei e lavrei a  presente Ata, que vai assinada 62 

por mim e pelo presidente. São Luís, dez de fevereiro de 2015.  63 

 64 

 65 

           66 

        Marlene Costa Luz 67 

          Secretária 68 

Presidente do CORECON-MA

Econ. Valmir Seguins Araújo


