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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA OITAVA (408ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA  13.12.2016. 2 

Aos treze dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezesseis, na sede do Conselho Regional de 3 

Economia da 15ª Região-MA, sito a Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala 4 

cento e quatro, Calhau, realizou-se a quadringentésima oitava Sessão Ordinária deste CORECON-MA. 5 

PARTICIPANTES:–  Heric Santos Hossoé – presidente,  Jadson Pessoa da Silva -  vice -presidente e os 6 

conselheiros: Heloizo Jerônimo Leite, Clodomir Cunha Ladeira, Danilo José Menezes Pereira e Frednan 7 

Bezerra dos Santos. O conselheiro Valmir Vasconcelos Seguins Araújo justificou a ausência. 8 

ABERTURA DOS TRABALHOS: O presidente iniciou a sessão dando boas-vindas a todos. A seguir 9 

colocou a ata da reunião anterior, já enviada anteriormente por e-mail a qual foi aprovada por 10 

unanimidade. A seguir o presidente informou sobre a reunião de Delegados Eleitores realizada no dia 1º 11 

de dezembro em Brasília-DF. Na ocasião, os Corecons com maior número de ECVs reconheceram a 12 

importância da representatividade, mesmo como suplentes, de todos os Corecons, independente do 13 

numero de ECVs  para que o sistema possa ser mais democrático, o que ele considerou um avanço. 14 

Informou também da reeleição do conselheiro Júlio Miragaya como presidente do COFECON e 15 

conselheiro Nei Cardim como vice-presidente para o exercício de 2017. Ainda nos informes, o 16 

presidente apresentou uma planilha com informações uteis para as futuras gestões, todas com gráficos 17 

que deixam bem claro todo desempenho do CORECON ao longo do ano.  A partir da apresentação da 18 

planilha, o presidente explicou cada item das receitas e despesas.  Explicou a evolução da receita e 19 

despesa e falou dos resultados operacionais. Elogiou o trabalho do assessor jurídico e servidor Gil Max,  20 

que juntamente com o estagiário Rodrigo Cruz desenvolveram  um trabalho focado na dívida ativa e o 21 

resultado foi bastante positivo. Parabenizou aos mesmos pelo excelente trabalho. Falou também dos 22 

recursos conseguidos com patrocínios, o  que permitiu fazer alguns investimentos no CORECON. O 23 

conselheiro Heloizo pediu a palavra e fez um breve relato da sua gestão passada e parabenizou o 24 

presidente pelo bom desempenho dos trabalhos. Falou que os números só demonstram o grau de 25 

responsabilidade, zelo e comprometimento que o presidente Heric conduziu o CORECON-MA neste 26 

exercício.  O conselheiro Clodomir Ladeira reafirmou as palavra do conselheiro  Heloizo. A seguir, o 27 

presidente aproveitou o momento para agradecer de forma enfática a ajuda de todos, não só dos 28 

conselheiros,  mas,  de toda a equipe, e que todos os resultados positivos são reflexo do empenho de 29 

todos em prol do CORECON. Informou também que não irá renovar o mandato de presidente pois vai 30 

se concentrar em sua tese de doutorado no próximo ano. A seguir, colocou em pauta o Regimento 31 

Interno do CORECON-MA, com as alterações propostas e aprovadas na Reunião Plenária realizada em 32 

novembro (alterações no sentido de ampliar o numero de conselheiros de 09 para 12 de modo a 33 
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aumentar o número de participantes).  Após a apreciação, o Plenário reiterou a aprovação das alterações 34 

que serão encaminhadas ao COFECON para homologação. A seguir, o presidente apresentou as 35 

alterações feitas no PCS as quais foram homologadas pelo plenário e será encaminhado para a Delegacia 36 

do Trabalho para os tramites legais. O presidente falou sobre o termino do período de estágio do 37 

estudante de economia, Rodrigo Cruz e, como ele já tem conhecimento de todo o trabalho, a idéia e 38 

contratá-lo como cargo de livre provimento já constante no PCS. A sugestão foi acatada pelo Plenário e 39 

a efetivação se dará no início do ano 2017.  Dando prosseguimento, o Assessor Jurídico e servidor Gil 40 

Max Couto Portela  agradeceu a oportunidade que lhe foi dada  e a seguir fez uma explanação sobre as 41 

suas ações à frente da assessoria jurídica desde o mês de maio do ano em curso. O presidente informou 42 

ainda que o contrato com a assessora de comunicação foi encerrado e não mais será renovado. Falou que 43 

já abriu um processo seletivo para a escolha da pessoa que irá assumir a vaga e que o vice-presidente 44 

Jadson Pessoa está à frente deste processo. O presidente informou ainda que a econ. Dilma Pinheiro o 45 

convidou para participar da eleição da ACM e ele prontamente aceitou pois vê essa representatividade 46 

de grande importância . Propôs a criação de um Conselho Superior que no caso, seria formado por ex-47 

presidentes e ex-conselheiros. A sugestão foi acatada e a nova gestão iniciará esse processo. Passando 48 

para o item, homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo plenário os seguintes 49 

processos: Proc. Nº 079/2016-B – Proposta Orçamentária 2017.  Registro Definitivo - Proc. Nº 50 

080/2016 – Vicente Anchieta Junior. Cancelamento de Registro- PF – Proc. Nº 079/2016 – Reginaldo 51 

Bezerra de Medeiros; Proc. 085/2016 – Miguel Maranhão Mussalém; Proc. 081/2016 – João Batista das 52 

Graças M. Linhares; Proc. 082/2016 – Bernardo Felipe Sousa Pires Leal; Proc. 087/2016 – Claudir 53 

Barp; Proc. 078/2016 – Nelio Castro Borges; Proc. 058/2016 – Carlos Alberto Correia; Proc. 076/2016 54 

– Osvaldo Ferreira Filho; Proc. 083/2016 – Sergio Roberto de Albuquerque Corrêa; Proc. 088/2016 – 55 

Antonio Charles Silva Melo. Arquivamento de Processo: Proc. 084/2016-CORECON-MA. 56 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS – A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar o 57 

presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 20 horas. Eu, Marlene Costa 58 

Luz secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, treze de 59 

dezembro de 2016. 60 

      61 

 62 


