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ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA NONA (390ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO

5

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

6

cento e quatro, Calhau, realizou-se a tricentésima octogésima nona Sessão Ordinária deste

7

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

8

Vice-Presidente e os Conselheiros: Heloizo Jerônimo Leite, José Ribamar Silva Campos, Jadson

9

Pessoa da Silva e Laura Regina Carneiro. Os conselheiros Clodomir Cunha Ladeira e Felipe Macedo

10

justificaram a ausência. O presidente iniciou a reunião colocando a ata da plenária anterior em votação,

11

a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida passou-se aos Informes da Comunicação e a

12

Assessora Luiza Lina apresentou a primeira edição do jornal Economista do Maranhão, deste ano. Ela

13

lembrou também que ainda tem duas colunas da Palavra de Economista do jornal O Estado do

14

Maranhão que precisam ser usadas, e o conselheiro Jadson ficaram de redigir um texto para ser

15

colocado à apreciação de todos, e posteriormente, publicado. A Assessora lembrou também que

16

precisa ser contratado o serviço de criação das peças publicitárias da Semana do Economista, uma vez

17

que o evento está próximo. O presidente autorizou que seja feita a contratação. Iniciou-se, então, uma

18

abordagem sobre a Semana do Economista, com o vice-presidente Heric alertando para o fato de que

19

não há nada pronto e faltam menos de dois meses para o evento. Ele disse que precisa haver uma

20

programação prévia e a Comissão não apresentou qualquer proposta de programação. O conselheiro

21

Campos lembrou que precisa haver o devido empenho por parte das comissões em desenvolver as

22

atividades a elas atribuídas. Todos concordaram com a colocação e sugeriram que fosse lembrada,

23

oficialmente, essa responsabilidade. O presidente se manifestou dizendo que cada um deveria ser

24

consciente de suas obrigações e disse que o presidente do COFECON, Paulo Dantas já confirmou sua

25

vinda a São Luís no dia 11 de agosto para proferir uma palestra. O plenário decidiu então que fosse

26

feita uma comunicação a todas as comissões para lembrar as deliberações do início do ano, quando

27

cada uma comprometeu-se em apresentar um plano de trabalho e, informando que em caso de

28

inoperância, os integrantes poderão ser substituídos. Especificamente sobre a Comissão de Eventos

29

ficou decidido que seria cobrado deles uma reunião imediata para definição da organização da Semana

30

do Economista. Nos informes da Presidência, o presidente fez comentários sobre a palestra da

31

economista Tania Bacelar, afirmando que ela ressaltou o fato do Maranhão ser o quarto estado em

32

recebimento de recursos do BNDES, distribuídos em quatro projetos que, segundo ele, pouco

33

impactam em benefícios para o Estado. A partir desta constatação propôs um estudo sobre os números
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34

da balança de pagamento maranhense para mostrar a realidade. O conselheiro Heric comprometeu-se a
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fazer o artigo para a próxima edição do jornal Economista do Maranhão. O presidente comunicou

36

ainda o recebimento do parecer jurídico do COFECON sobre o processo de inclusão dos inadimplentes

37

na dívida ativa. Ele disse que verificou que outros Conselhos de classe adotam esse procedimento, a

38

partir daí solicitou parecer da Corregedoria de Justiça do Maranhão sobre a possibilidade de dispensar

39

o pagamento das custas. Após a resposta da consulta, a decisão do CORECON-MA é protestar os

40

inadimplentes. Informou ainda sobre a resolução do COFECON limitando em 90 reais o valor para

41

casos de parcelamento, ou seja, 25% em cima da anuidade. Comunicou sobre outro ofício do Conselho

42

Federal informando sobre a votação eletrônica que será adotada na próxima eleição, para os 20 estados

43

que aprovaram. Observou que para a efetivação desse novo modelo de votação será necessário

44

atualizar o cadastro dos economistas e cogitou a possibilidade de comprar banco de dados de

45

economistas em empresas especializadas. Os conselheiros decidiram pesquisar o preço. O item

46

seguinte foi a prestação de contas do curso de Econometria, o presidente deu conhecimento da receita,

47

observando que foi superavitário. Sobre o assunto, o conselheiro Heric elogiou o desempenho da

48

conselheira Laura à frente da organização do curso. Nos Informes financeiros, o presidente apresentou

49

o comparativo, destacando a queda da receita ao longo dos meses e disse que para resolver a situação

50

será necessário investir na captação de patrocínio e na ação de protesto dos inadimplentes. Passou-se

51

aos Informes dos Conselheiros. A conselheira Laura perguntou pelo site e o presidente explicou que

52

somente será resolvido a partir de setembro, quando poderá ser contratado um novo site, de acordo

53

como contrato vigente com a empresa que faz a manutenção. O presidente Valmir disse que vai visitar

54

o Sebrae e Assembleia para captar patrocínio da Semana do Economista. O conselheiro Jadson

55

informou sobre os 50 anos do curso de Economia e disse que a UFMA está fazendo um projeto e quer

56

que o CORECON colabore. Os conselheiros acordaram em fazer uma visita institucional à

57

Universidade. A conselheira Laura sugeriu que seja feito um informe eletrônico para divulgar os

58

convênios por e-mail, pois atualmente a divulgação está restrita ao facebook. O conselheiro Heric

59

informou que o Corecon Acadêmico está fazendo a Revista Mundo Econômico. A seguir o presidente

60

colocou em pauta o Regulamento do Prêmio CORECON-MA de Monografia que após alguns

61

questionamentos, o mesmo foi homologado pelo plenário com alteração nos valores. ficou decidido

62

que o valor da premiação será apenas o correspondente ao montante repassado pelo Conselho Federal.

63

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

64

seguintes processos: Registro Definitivo-PF – Proc. Nº 035/2015 – Wallisson Ferreira Viana.

65

Cancelamento de Registro-PF – Proc. Nº 033/2015 – Rosangela Lopes da Silva Porto; Proc. Nº
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034/2015 – Alyne da Silva Chaves. A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar o
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presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às vinte horas e cinquenta
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minutos. Eu, Marlene Costa Luz secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo

69

presidente. São Luís, quinze de junho de 2015.
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