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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUARTA (404ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA EM 10.08.2016 2 

 3 

Aos dez dias do mês de agosto do ano dois mil e dezesseis, no auditório do Centro de Ciências 4 

Sociais (CCSO), Bloco B, sala B-204, da Universidade Federal do Maranhão – UFMA,  realizou-se 5 

a quadringentésima quarta Sessão Ordinária deste CORECON-MA. PARTICIPANTES:  Júlio 6 

Miragaya – presidente do COFECON, Heric Santos Hossoé – presidente do CORECON-MA, 7 

Jadson Pessoa da Silva – vice-presidente, os ex-presidentes do CORECON-MA:  José Ribamar 8 

Silva Campos, Heloízo Jerônimo Leite,  Antônio Oscar Pereira Filho, Dilma Ribeiro de Sousa 9 

Pinheiro,  Felipe Macedo de Holanda, e os Conselheiros: Clodomir Cunha Ladeira, Frednan 10 

Bezerra dos Santos, Valmir Seguins Araujo e os convidados: professor Ricardo Zimbrão e o 11 

econ. Carlos Eduardo Campos.  ABERTURA DOS TRABALHOS: O presidente iniciou a sessão 12 

agradecendo a presença de todos. A seguir a ata da reunião anterior foi colocada em votação e 13 

aprovada por unanimidade. Logo após, o presidente do CORECON passou a palavra para o 14 

presidente do COFECON, econ. Júlio Miragaya que fez uma longa explanação sobre o plano de 15 

trabalho do COFECON ainda em execução neste ano de 2016, como a ampliação da votação 16 

eletrônica para os 27 CORECON’s do país, a Consolidação do Conselho Federal de Economia 17 

como referencia no debate econômico nacional e a promoção da Campanha pela Redução da 18 

Desigualdade na Distribuição de Renda no Brasil. Ele também destacou a proposta do Conselho ao 19 

Governo Federal que trata sobre a elaboração de um Plano Nacional de Desenvolvimento, a ser 20 

implantado em território brasileiro que, se aprovado, ajudará na implantação de políticas públicas 21 

que visem o desenvolvimento uniforme da nação. O presidente do CORECON, em sua fala, 22 

mencionou a viagem de trabalho, já agendada, para a cidade de Imperatriz-MA,  com o objetivo de 23 

melhorar a relação com os economistas daquela cidade, bem como discutir a viabilidade da criação 24 

de uma Delegacia do CORECON, para que ações em prol da categoria sejam desenvolvidas naquela 25 

região. Na ocasião, serão propostas palestras para os estudantes de economia das faculdades FEST e 26 

FACIMP. Falou também da realização da campanha “Educação para a Cidadania: Do Direito do 27 

Consumidor à Educação Financeira “que será realizada em parceria com a OAB e ACM, por 28 

ocasião da FECOIMP. A seguir, apresentou a Resolução n° 467/2016, que fixa em, no máximo 6 29 

(seis) parcelas, no cartão de crédito, os débito referentes às CDA’s protestadas em Cartório. Após 30 

alguns considerações a referida Resolução foi homologada sem ressalvas.  31 
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ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS – A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a 32 

tratar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 19 horas. Eu, 33 

Marlene Costa Luz secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. 34 

São Luís, dez de agosto de 2016. 35 

 36 


