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ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SÉTIMA  (387ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 10.03.2015 2 

 3 

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

da 15ª Região-MA, sito a Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala cento e 5 

quatro, Calhau, realizou-se a tricentésima octogésima sétima Sessão Ordinária deste CORECON-MA. 6 

PARTICIPANTES: Valmir Seguins Araújo – Presidente, Heric Santos Hossoe – Vice-Presidente e os 7 

Conselheiros: Heloizo Jerônimo Leite, Clodomir Cunha Ladeira, Jadson Pessoa da Silva, Valeska 8 

Rogéria Vieira Trinta, Frednan Bezerra dos Santos, Laura Regina Carneiro e Talita de Sousa 9 

Nascimento. O conselheiro Felipe Macedo de Holanda justificaram a ausência.O presidente iniciou a 10 

reunião colocando a ata da plenária anterior em votação, sendo a mesma aprovada sem restrições. Em 11 

seguida, passou-se aos informes da Comunicação e a Assessora Luíza Lina informou que a coluna 12 

Palavra de Economista não foi publicada, conforme acordado na reunião anterior por falta de texto, e 13 

os conselheiros decidiram que seria feita uma nova solicitação ao conselheiro Pablo para que o mesmo 14 

redigisse. A Assessora apresentou o clipping com as publicações em jornais que manifestaram a 15 

avaliação do CORECON-MA sobre o aumento da Selic. A seguir, o Presidente apresentou a 16 

demonstração do fluxo de caixa, com as receitas e despesas, e analisou que há um déficit que pode se 17 

estender ao longo do ano, necessitando que se tome medidas para melhorar a arrecadação. Nesse 18 

sentido informou que foi enviado documento à Qualicorp solicitando patrocínio para os eventos a 19 

serem promovidos pelo Conselho e disse que o mesmo procedimento será adotado com outras 20 

empresas para aumentar a quantidade de patrocinadores e viabilizar a impressão do jornal Economista 21 

do Maranhão.  A conselheira Laura sugeriu aumentar o volume de convênios para atrair os 22 

economistas e incrementar a renda. A conselheira Valeska se comprometeu a apresentar documentos 23 

propondo cooperação técnica e parceria com diversos tipos de empresas para a prestação de serviços 24 

de interesse dos economistas, de forma a aumentar o interesse dos mesmos pelo Conselho. O 25 

conselheiro Heloizo lembrou que os livros podem ser vendidos para instituições públicas, como forma 26 

de incrementar a renda. O Presidente Valmir apresentou dados  mostrando que há 60% de 27 

inadimplência. A conselheira Valeska se propôs a ajudar nos contatos com as empresas para viabilizar 28 

os convênios e sugeriu também a criação de uma revista multidisciplinar eletrônica, para ser publicada 29 

no site. Em seguida passou-se à apresentação do plano de trabalho das Comissões. Em nome da 30 

Comissão de Científica e Acadêmica, a conselheira Laura relatou um plano de trabalho com ações 31 

como o registro dos estudantes com carteiras, edição da revista eletrônica, criação de grupos de estudos 32 

e pesquisas sobre temáticas da realidade maranhense. Pela Comissão de Cursos, Seminários e 33 

Capacitação, manifestou-se o conselheiro Jadson Pessoa explicando que será fundamental a 34 

participação do CORECON Acadêmico e detalhou alguns projetos, como roda de conversa e alguns 35 

cursos específicos que devem ser viabilizados pelo Conselho, entre eles, formação de mapas e 36 

Econometria. O conselheiro Heric sugeriu fazer uma sondagem de interesses para definir os cursos a 37 

serem oferecidos e lembrou que será realizado o Congresso Brasileiro de Economia, sugerindo que O 38 

Conselho levasse alunos para participar das Olimpíadas de Economia. O plenário decidiu que deveria 39 

ser feito um projeto para captar recursos com essa finalidade. O conselheiro Frednan manifestou-se 40 

pela Comissão de Eventos e apresentou o resultado das discussões do grupo, ressaltando os eventos 41 

que devem se realizados ao longo do ano. Ele fez ponderações em relação ao formato da Semana do 42 

Economista, Conversa de Economista e Campanha de Educação Financeira, destacando que precisa ser 43 

revisto para aglutinar maior público interessado. O plenário debateu a questão e concluiu que o assunto 44 

deverá passar por estudos. A conselheira Valeska se comprometeu a elaborar o projeto e Frednan 45 

sugeriu formar uma comissão de organização da Campanha de Educação Financeira, sendo a mesma 46 

integrada pelos conselheiros Jadson. Heric, Frednan e Valeska. O conselheiro Frednan comprometeu-47 

se ainda em fazer o projeto da Semana do Economista. Pela Comissão de Fiscalização e Valorização 48 
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da Profissão, o conselheiro Heric apresentou o plano de trabalho, que contempla a reorganização do 49 

cadastro, ações específicas de fiscalização do exercício profissional em órgãos, tratamento 50 

diferenciado de cobrança extrajudicial, divulgação das ações para os economistas registrados e 51 

acompanhamento dos concursos. O vice-presidente Heric apresentou ainda o plano de trabalho da 52 

Comissão de Comunicação e disse que a mesma  vai dar o suporte às outras Comissões. O plano de 53 

trabalho da Comissão de Relações Institucionais ficou para ser apresentado na próxima plenária. Em 54 

seguida o Presidente informou sobre um curso online sobre prestação de contas, que será oferecido 55 

pelo Tribunal de Contas da União e disse que ele e a Gerente Marlene irão participar. Nos informes 56 

dos conselheiros, Jadson disse que vai  representar o Conselho na Semana Nacional da Educação 57 

Financeira. O conselheiro Frednan informou que foi publicada no Diário Oficial do Estado a criação de 58 

um núcleo de estudos econômico-fiscais na Secretaria Estadual de Fazenda e que o mesmo compõe a 59 

equipe. O conselheiro Clodomir comunicou o  falecimento do economista  João de Deus Pontes de 60 

Carvalho e foi sugerido que o CORECON-MA publicasse uma mensagem de condolências.  Passando 61 

para o item, homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo plenário os seguintes 62 

processos: Registro Definitivo-PF – Proc. Nº 001/2015 – Flávia de Cássia Cordeiro Amaral; Proc. Nº 63 

003/2015 – José Carlos Gonçalves Sampaio;  Proc. Nº 013/2015 – Feliciano Marques da Conceição; 64 

Proc. Nº 017/2015 – Carlos Eduardo Nascimento Campos.  Reabertura de Registro-PF - Proc. Nº 65 

016/2015 Francisco Solon Lula de Oliveira. Cancelamento de Registro-PF – Proc. Nº 011/2015 – 66 

Nicodemos Araújo Costa; Proc. Nº 012/2015 – José Souza Caldas Filho. A palavra foi franqueada e 67 

não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 68 

reunião às vinte horas e cinquenta minutos. Eu, Marlene Costa Luz secretariei e lavrei a presente Ata, 69 

que vai assinada por mim e pelo presidente. São Luís, dez de março de 2015.  70 
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        Marlene Costa Luz 73 

          Secretária 74 

 75 

Presidente do CORECON-MA

Econ. Valmir Seguins Araújo


