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CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 09.11.2015
Aos nove dias do mês de novembro do ano dois mil e quinze, na sede do Conselho Regional de Economia da 15ª
Região-MA, sito a Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala cento e quatro, Calhau,
realizou-se a tricentésima nonagésima quinta Sessão Ordinária deste CORECON-MA. PARTICIPANTES: Valmir
Seguins Araújo – Presidente, Heric Santos Hossoe – Vice-Presidente e os Conselheiros: Heloizo Jerônimo Leite,
Jadson Pessoa da Silva, Clodomir Cunha Ladeira. Os Conselheiros Felipe Macedo de Holanda, José Ribamar Silva
Campos e Laura Regina Carneiro justificaram a ausência. A reunião começou com a leitura da ata da reunião
anterior, que foi colocada para apreciação do plenário e aprovada por unanimidade. Em seguida passou-se aos
Informes da Comunicação e a Assessora Luiza Lina informou que está produzindo a última edição do ano do jornal
Economista do Maranhão e precisa da colaboração dos conselheiros para concluir os textos. O conselheiro Jadson se
propôs a viabilizar o artigo científico e o presidente Valmir disse que enviaria o texto referente à sua mensagem na
próxima semana. O assunto seguinte foi a homologação da proposta orçamentária para 2016, que, após ser avaliada
por todos, foi aprovada. O conselheiro Clodomir ressaltou que deverá haver empenho de todos para que a proposta
seja cumprida. A pauta seguinte foi a homologação do Dossiê Eleitoral e iniciou com as considerações do
conselheiro Heric, que abordou sua visita à sede do Conselho Federal, em Brasília, para acompanhar todo o processo
da votação eletrônica, destacando que o índice de participação nas eleições foi muito pequeno em todo o Brasil. Ele
disse que tudo transcorreu normalmente e deverá haver mais esforços dos Corecons para atingir uma participação
maior do eleitorado nos anos seguintes, de forma a consolidar em definitivo o processo eletrônico. Em relação ao
pleito no Maranhão, Heric destacou o fato da chapa ter se dirigido aos economistas para apresentar as metas e
propostas de gestão, acrescentando que essa conduta deve continuar. Ainda sobre a viagem, o vice presidente
acrescentou que o presidente do Cofecon, econ. Paulo Dantas, confirmou que haverá uma vaga de conselheiro
federal para o Maranhão, no sistema de rodízio e acrescentou que conversou com o presidente sobre o
estabelecimento de uma parceria visando renovar os equipamentos do Conselho. O presidente Valmir disse que o
projeto está pronto e será enviado ao COFECON. O conselheiro Heric comentou sobre a perspectiva de conseguir
uma sede própria para o Corecon Maranhão, usando o mesmo recurso utilizado pelo Conselho Federal, solicitando a
doação de um prédio da União. A seguir, o plenário passou a analisar a correção anual da Tabela Salarial do PCS,
pelo INPC, cujo índice de correção foi de 9,4878% (nove, vírgula quarenta e oito e setenta e oito por cento).
Correção aprovada com efeitos retroativos a 1º de outubro de 2015. A seguir o o presidente apresentou a proposta
para um aumento salarial da servidora Marlene Costa Luz, através do enquadramento na Tabela Salarial do PCS do
Nível S/35 para o S/38, uma vez que nos últimos quatro anos só foi feita a correção anual pelo INPC. Após algumas
considerações, os conselheiros aprovaram a referida proposta. Passou-se a seguir aos Informes dos conselheiros.
Clodomir sugeriu convidar o economista Antonio Augusto Brandão para apresentar seu novo livro no projeto
Conversa de Economista. O conselheiro Heric apresentou a proposta de realizar uma reunião no dia 17 de novembro
para o plenário discutir com os economistas a atuação do Conselho nos próximos anos. O conselheiro Heloízo
sugeriu que seja feita uma comissão para ir ao Sebrae discutir o pagamento da anuidade, por parte da instituição. O
conselheiro Jadson informou que está fechando o evento sobre o enfrentamento da crise, inclusive recrutando alunos
de outros cursos. Passando para o item homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo plenário
os seguintes processos: Proc. Nº 057/2015 – Proposta Orçamentária para o exercício de 2016; Proc. Nº 059/2015
– Dossiê Eleitoral-2015; Registro Definitivo-PF – Proc. Nº 058/2015 – Miguel Maranhão Mussalem. A palavra foi
franqueada e não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
reunião às vinte horas e trinta minutos. Eu, Marlene Costa Luz secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada
por mim e pelo Presidente. São Luís, nove de novembro de 2015.
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