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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA (400ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

ECONOMIA DA 15ª REGIÃO, REALIZADA EM 12.04.2016. 2 

 3 

Aos doze dias do mês de abril do ano dois mil e dezesseis, na sede do Conselho Regional de Economia da 15ª 4 

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

realizou-se a quadringentésima Sessão Ordinária deste CORECON-MA. PARTICIPANTES: Heric Santos 6 

Hossoé – Presidente, Jadson Pessoa da Silva – Vice-Presidente e os Conselheiros: Heloizo Jerônimo Leite, 7 

Clodomir Cunha Ladeira, Frednan Bezerra dos Santos, Duany Drayton Reis Moraes e Talita de Sousa 8 

Nascimento. Os Conselheiros Danilo José Meneses Pereira e Ana Cecília Vasconcelos Loayza justificaram a 9 

ausência. 10 

ABERTURA DOS TRABALHOS:O presidente iniciou a sessão dando boas vindas a todos. A seguir colocou a 11 

ata da reunião anterior em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. A seguir informou que a economista 12 

Laura Regina Carneiro pediu renúncia do cargo de  Conselheira Efetiva e, que ainda que lamentasse a saída da 13 

conselheira, disse que aceitaria e daria os encaminhamentos que precisam ser dados. Informou tambem que o 14 

conselheiro Walmir Seguins entrou com pedido de afastamento de 150 dias por motivo particular. A seguir, de 15 

acordo com o Regimento Interno do CORECON, procedeu-se a eleição de um Conselheiro Suplente para ocupar 16 

a vacância deixada pela Laura Regina Carneiro. Aberta a votação, o Conselheiro Frednan Bezerra dos Santos foi 17 

eleito por unanimidade. O próximo assunto foi sobre o grupo de Whatsapp do CORECON. Foi avaliado se o 18 

grupo iria ou não continuar por conta da polarização política “esquerda/direita”, houve um debate na qual o 19 

presidente ressaltou mais uma vez que o objetivo do grupo é unir os economistas, tendo como foco temas 20 

pertinentes à categoria e, por este motivo,  a ferramenta precisa ser usada com moderação. Após vários 21 

questionamentos e sugestões, foi feito dois encaminhamentos: mudar o nome do grupo e indicar moderadores 22 

para o mesmo. Também foi dito que seria postado no grupo regras e que a Comissão de Comunicação e Eventos 23 

faria uma avaliação da ferramenta e que será feito nova avaliação dentro de um mês. O presidente falou que a 24 

contadora Benigna está concluindo o balancete referente ao primeiro trimestre do exercício de 2016, o qual será 25 

homologado na próxima plenária. A seguir o presidente falou sobre a situação financeira do CORECON e 26 

informou que a arrecadação melhorou em relação ao mesmo período do ano passado. Falou ainda que todas as 27 

providências  estão sendo tomadas no sentido de otimizar a receita através da cobrança amigável, inscrição em 28 

dívida ativa e protesto em cartório. Dando prosseguimento, A seguir o Presidente informou ainda que o contrato 29 

com o Assessor Jurídico encerra-se no dia 30 de abril e, na sua avaliação, o retorno não tem sido satisfatório. 30 

Propôs ao Plenário que o Assistente Administrativo Gil Max, que se graduou em Direito, ficasse responsável 31 

pela parte jurídica do CORECON, principalmente no que diz respeito às execuções dos débitos inscritos em 32 

dívida ativa e que o mesmo receberá uma gratificação técnica de acordo com o PCS. Após os devidos 33 

esclarecimentos, o Plenário posicionou-se favorável. A seguir, o presidente falou sobre a representação de 34 

economistas do CORECON em órgãos colegiados, no caso, a Jucema e o Conselho Municipal de 35 
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Desenvolvimento Social. O vice-presidente Jadson Pessoa Pessoa assumiu a vaga neste último e, com relação à 36 

vaga de vogal na JUCEMA, após os devidos esclarecimentos, ficou definido que a secretária irá marcar uma 37 

reunião com a direção daquela instituição para os esclarecimentos necessários. Dando prosseguimento o 38 

Presidente informou sobre os assuntos tratados na 670ª Sessão Plenária Ampliada do Conselho Federal de 39 

Economia, realizada no dia 08/04/2016 em Brasília e, dentre eles, a divulgação dos dados da RAIS-2015 para 40 

facilitar a fiscalização por parte dos CORECONs. Falou também da realização do ENE que será realizado pelo 41 

CORECON-PI no período de 16 a 18 de junho próximo e o XXV Simpósio Nacional dos conselhos de 42 

Economia que será realizado no período de 31 de gosto a 03 de setembro em Natal-RN. Informou ainda que 43 

durante o Fórum de Presidentes foi tratado sobre a criação de um grupo de whatsapp entre os dirigentes de 44 

CORECONs, e a inclusão da educação financeira no currículo escolar. Sobre o projeto de Modernização 45 

Tecnológica enviado ao COFECON, foi aprovado 75% do orçamento ficando o restante sob a responsabilidade 46 

do CORECON-MA. Também foi registrado o agradecimento do presidente ao Conselheiro Frednan e o 47 

economista Jomar Fernandes que viabilizaram uma reunião da presidência deste CORECON-MA com o 48 

Secretário Estadual da Fazenda, onde, dentre os diversos assuntos tratados, a manutenção da parceria.  49 

Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo plenário os seguintes 50 

processos: Registro Definitivo – Proc. Nº 023/2016 – José Almeida Costa Filho. Registro Remido (Registro 51 

com desconto) – Proc. Nº 032/2016 – Sebastiana Helena Pires Alves.  Cancelamento de Registro– Proc. Nº 52 

024//2016 –Rosirene Travassos Pinto; Proc. Nº 025/2016 – Myrthes Barbosa Frota; Proc. Nº 026/2016 – Sergio 53 

Henrique Mendes Mendonça; Proc. Nº 027/2016 – Antonio José da Silva Pereira; Proc. Nº 028/2016 – 54 

Emmanuelle de Sousa Fontes Martins; Proc. Nº 029/2016 – Keila Heluy Gomes; Proc. Nº 030/2016 – Elna 55 

Maria Neri Macau; Proc. Nº 031/2016 – Danilo Lisboa Borges; Proc. Nº 034/2016 – Luciane Nunes Oliveira; 56 

Proc. Nº 035/2016 – Ednalda Lopes Carvalho Silva; Proc. Nº 036/2016 – Ivo Pereira Carvalho. 57 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS – a palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar o 58 

presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às vinte e uma horas e quinze minutos. 59 

Eu, Marlene Costa Luz secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, 60 

doze de abril de 2016 61 

 62 


