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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA (410ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO-MA, REALIZADA NO DIA  19.01.2017. 2 

Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezessete, 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 décima Sessão Ordinária deste CORECON-MA. 5 

PARTICIPANTES:–  Frednan Bezerra dos Santos  - presidente, Heric Santos Hossoé – vice-presidente  6 

e os conselheiros Heloizo Jerônimo Leite, Clodomir Cunha Ladeira, Jadson Pessoa da Silva, Raphaela 7 

Sereno Silva, Danilo José Menezes Pereira e Carlos Eduardo Nascimento Campos.  8 

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

seguida informou a justificativa de ausência dos conselheiro efetivos:  Leonardo Leocádio Coelho de 10 

Souza e Valeska Rogéria Vieira Trinta, que por motivos profissionais não puderam comparecer. A 11 

justificativa foi submetida ao Plenário e aprovada por unanimidade. Em seguida o presidente deu posse 12 

aos conselheiros suplentes convocados: Danilo José Menezes Pereira e Carlos Eduardo Nascimento 13 

Campos. A seguir colocou em apreciação a ata da reunião anterior, já enviada anteriormente por e-mail 14 

a qual foi aprovada por unanimidade. A seguir o presidente apresentou o calendário de Reuniões 15 

Plenárias para o exercício de 2017, sugerindo a segunda terça-feira de cada mês, sendo aprovado sem 16 

questionamentos. Apresentou também o calendário preliminar dos eventos, enfatizando que cabe às 17 

comissões de trabalho a proposição das alterações das datas. Após alguns questionamentos, o mesmo foi 18 

aprovado. Dando prosseguimento e, de acordo com a pauta, o presidente apresentou a Resolução Nº 383 19 

de 30 de março de 2008 que aprovou a Isenção da primeira anuidade e emolumentos aos bacharéis em 20 

Ciências Econômicas que solicitarem registro no Conselho em até seis meses após a data da sua colação 21 

de grau. E propôs, com base no disposto na Resolução COFECON nº 1.945, de 30 de novembro de 22 

2015, uma nova Resolução que isenta todos os bacharéis em Ciências Econômicas, independente da data 23 

de colação de grau, que solicitarem o primeiro registro no Conselho. A defesa da proposta foi 24 

fundamentada pela presidência como um instrumento para viabilização da campanha de filiação que 25 

visa a sustentabilidade do Conselho a partir do registro de novos economistas, tendo em vista o baixo 26 

incremento anual de novos economistas e a progressiva adesão de economistas à modalidade de ativo 27 

com desconto e também ao relevante número de cancelamentos. A medida também seria de fundamental 28 

importância por fazer parte de um conjunto de ações planejadas para a viabilização da implantação da 29 

Delegacia do Corecon-MA na cidade de Imperatriz-MA. Em discussão a proposta foi apoiada por vários 30 

Conselheiros e sugerida que a resolução tenha prazo de validade para que o Plenário possa avaliar seus 31 

impactos no exercício futuro. Acatada a sugestão da Plenária a proposta foi votada e aprovada com a 32 

seguinte redação: Será concedida isenção da anuidade do ano de 2017, das taxas de inscrição e 33 

expedição da carteira de identidade profissional, aos bacharéis em Ciências Econômicas que 34 

solicitarem o primeiro registro no Conselho até o dia 31 de dezembro do ano de 2017. A seguir o 35 

presidente abriu a discussão sobre as comissões de trabalho enfatizando a necessidade de continuidade 36 

das ações já consolidadas do Conselho e propôs a criação das seguintes comissões de trabalho: 37 

Comissão de Comunicação; Comissão de Eventos; Comissão Científica e Acadêmica; Comissão de 38 

Cursos e Capacitação; Comissão de Fiscalização e Valorização Profissional; Comissão de Interiorização 39 

do Conselho; Comissão de Captação de Recursos e Comissão de Gestão e Planejamento Estratégico. As 40 

oito comissões propostas foram referendadas pelos Conselheiros que se dispuseram a compor e trabalhar 41 

de forma conjunta com vista à efetivação do calendário de eventos e o aprimoramento das atividades do 42 

Conselho. Criadas as comissões discutiu-se a composição das mesmas, sendo listados economistas que 43 

se manifestaram disponíveis para participar das comissões, mas que não puderam comparecer à plenária, 44 

e os Conselheiros presentes. As Comissões foram aprovadas com a seguinte composição: Comissão de 45 

Comunicação e Relações Institucionais: Frednan Bezerra, Raphaela Sereno e Susiely Bueno 46 
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(Assessora de Comunicação); Comissão de Eventos: Frednan Bezerra, Dilma Pinheiro, Danilo 47 

Menezes e Carlos Eduardo Nascimento e Corecon Acadêmico; Comissão Científica e Acadêmica: 48 

Heric Hossoé, Jadson Pessoa, Ana Cecília Vasconcelos e Talita Nascimento e Corecon Acadêmico; 49 

Comissão de Cursos e Capacitação: Carlos Eduardo Nascimento, Raphaela Sereno, Jorge Lobo e 50 

Corecon Acadêmico; Comissão de Fiscalização e Valorização Profissional: Jessé Sales, Duany 51 

Drayton, Gil  Max (Assessor Jurídico) e Rodrigo Cruz  (Assessor da Presidência); Comissão de 52 

Interiorização do Conselho: Frednan Bezerra, Heric Hossoé, Jomar Fernandes e Leonardo Leocádio; 53 

Comissão de Captação de Recursos:  Heloizo Jerônimo, Heric Hossoé, Clodomir Ladeira, Jessé Sales, 54 

Dilma Pinheiro, Luiz Augusto Espíndola, Valmir Seguins, José Cursino Raposo, Eduardo Beckman 55 

Gomes e Felipe Macedo de Holanda; Comissão de Gestão e Planejamento Estratégico: Frednan 56 

Bezerra, Heric Hossoé, Carlos Eduardo Nascimento, Marlene Luz e Gil Max Couto.  57 

2. Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo plenário os 58 

seguintes processos: Registro Definitivo - Proc. Nº 015/2017 – Adriana Cristina Rabelo da Silva.  59 

Transferência de Registro Definitivo – Proc. 013/2017 – Edilberto de Deus Lima. Registro Ativo com 60 

Desconto - Proc. Nº 005/2016 – Maria Juceneuda Braz de Oliveira; Proc. Nº 012/2016 – Ana Vitoria 61 

Mendes Pereira. Reabertura de Registro – Proc. 077/2016 – Osvaldo Ferreira Filho. Arquivamento de 62 

Processo – Proc. N° 001/2017 – José Henrique de Farias Neto. Cancelamento de Registro- PF – Proc. Nº 63 

060/2016 – Mauro Melo Albuquerque; Proc. Nº 002/2017 – Durval Silva Ribeiro; Proc. Nº 003/2017 – 64 

Olivar Aguiar Cavalcante; Proc. Nº 006/2017 – Ademir Costa; Proc. Nº 007/2017 – Valdir Josélio 65 

Souza Sodré; Proc. N° 008/2017 – Carlos Emil Torres Gedeon; Proc. Nº 010/2017 – Leidiane da Silva 66 

Nepomuceno; Proc. Nº 011/2017 – Orlando Bastos de Almeida; Proc. Nº 014/2017 – Dilleno de Jesus 67 

Tavares da Silva.  68 

3. Dando prosseguimento à pauta, o conselheiro Heric Hossoé informou que a OAB/MA ingressou com 69 

duas ações questionando a lei Estadual nº 10.542/16, responsável pelo aumento da alíquota do ICMS e 70 

que o presidente da OAB-MA procurou o Conselho para ver a possibilidade de elaborar uma carta 71 

manifestando apoio à iniciativa daquela seccional. Por ser um tema bastante polêmico, o assunto foi 72 

bastante discutido e a maioria dos conselheiros decidiu que, por conta da politização partidária que o 73 

tema recebeu, o CORECON não deve se posicionar. O conselheiro Heloízo sugeriu, dentro do projeto 74 

Conversa de Economista, buscar um profissional especialista no assunto, que pode ser o Secretário 75 

Estadual da Fazenda, também economista, para  junto com os demais, discutirem o assunto.  A seguir, o 76 

presidente informou sobre as sugestões de pauta que o CORECON-MA levará para a Plenária Ampliada 77 

do COFECON a ser realizada no dia 03 de fevereiro em Brasília. O conselheiro federal Felipe de 78 

Holanda fez um breve pronunciamento  parabenizando a gestão passada, pontuando cada ação bem 79 

sucedida e se colocando a disposição para colaborar com o que for possível na gestão atual. Informou 80 

também sobre o concurso que o IMESC vai realizar com vagas para todas as graduações, inclusive para 81 

economistas. 82 

4. O presidente também informou sobre a  Delegacia em Imperatriz, informando que a mesma já foi criada 83 

na gestão da conselheira Dilma em 2010 e que falta somente a implantação. Falou que já está tentando 84 

um espaço para viabilizar essa implantação ainda no primeiro semestre.  85 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS – A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar o 86 

presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 21 horas. Eu, Marlene Costa 87 

Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São Luís, 88 

dezenove de janeiro de 2017. 89 

 90 

            Marlene Costa Luz Barbosa  91 

                              Secretária        92 


