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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMASEGUNDA (412ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

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

14.03.2017. 3 

 4 

Aos quatorze dias do mês de março do ano dois mil e dezessete, na sede do Conselho Regional de 5 

Economia da 15ª Região-MA, sito a Av. Jerônimo de Albuquerque, 3.719-F, Casa do Trabalhador, sala 6 

cento e quatro, Calhau, realizou-se a quadringentésima décima segunda Sessão Ordinária deste 7 

CORECON-MA. PARTICIPANTES: Frednan Bezerra dos Santos – presidente, Heric Santos Hossoé – 8 

vice-presidente e os conselheiros Heloizo Jerônimo Leite, Raphaela Sereno Silva, Clodomir Cunha 9 

Ladeira, Carlos Eduardo Nascimento Campos, Danilo José Menezes Pereira, e Eden do Carmo Soares 10 

Junior. 11 

ABERTURA DOS TRABALHOS: O presidente iniciou a sessão dando boas-vindas a todos. Em 12 

seguida informou a justificativa de ausência dos conselheiros efetivos: Leonardo Leocádio Coelho de 13 

Souza e Jadson Pessoa da Silva. A seguir colocou em apreciação a ata da reunião anterior, já enviada 14 

anteriormente por e-mail a qual foi aprovada por todos sem ressalvas. 15 

Informes da Presidência: O presidente informou que, no dia 21 de fevereiro, ele e o conselheiro 16 

Hericparticiparam de uma reunião com o presidente da OAB e, na ocasião, entregaramum ofício 17 

solicitando patrocínio para o projeto de Educação para a Cidadania, Educação Financeira, Direito do 18 

Consumidor e Educação Fiscal. O presidente da Ordem reafirmou a parceria e posteriormente dará uma 19 

resposta com relação ao valor do patrocínio. 20 

A seguir falou que está organizando uma agenda de visita aos parceiros para apresentar os projetos que 21 

serão realizados ao longo do ano e assim, viabilizar apoio para os projetos. Também fará contato com 22 

alguns colegas seus que estão à frente de algumas instituições para tentar viabilizar recursos que serão 23 

importantes para a saúde financeira do Corecon. 24 

A seguir, informou sobre o Congresso Brasileiro de Economia que será realizado no período de 07 a 09 25 

de setembro em Belo Horizonte-MG e falou que recebeu oficio do presidente do Corecon-MG 26 

solicitando apoio financeiro, mas, por conta da atual situação, o apoio será somente institucional. No 27 

local da realização do Congresso, estarão disponíveis estandes para cada Estado divulgar a sua cultura e 28 

seus potenciais. Informou ainda que vai entrar em contato com a Secretaria de Turismo para solicitar 29 

apoio neste sentido. O conselheiro Heloizo sugeriu conversar com a FIEMA e o SEBRAE para buscar 30 

apoio para este projeto. Ficou definido que será feita uma consulta para ver a dimensão do estande e 31 

todas as informações necessárias. O conselheiro Danilo também sugeriu buscar apoio junto a Secretaria 32 

da Cultura para, quem sabe, viabilizar a ida de alguns economistas ao evento. O presidente falou que a 33 

sua ideia é tentar junto a UFMA e as faculdades de Imperatriz, conseguir um ônibus para levar os 34 

estudantes ao CBE. Dando prosseguimento a pauta, o presidente informou sobre o andamento da 35 

arrecadação com relação ao ano passado. Falou também que o número de economistas adimplentes 36 

diminuiu em comparação ao final do ano passado e que essa questão tem que ser trabalhadano sentido 37 

de aumentar o numero de ECVs. Externou a sua preocupação com a atual situação financeira do 38 

Conselho, pois o aumento da arrecadação foi proporcional ao aumento do valor da anuidade. O 39 

conselheiro Heric destacou pontos importantes, dentre eles, a cobrança, a viabilização de patrocínios e 40 

um marketing ativopara a campanha de filiação para continuar avançando nos indicadores. Sobre a 41 

Plenária Ampliada do Sistema, que vai ser realizada no mês de abril, o presidente informou que não irá 42 

participar pois o COFECON, por conta de problemas financeiros, não viabilizará nem passagem nem 43 

diárias para os presidentes dos Corecons. Informou também que o Encontro de Entidades de 44 

Economistas do Nordeste-ENE, será realizado no mês de maio em Recife, porém, como o COFECON 45 

também não vai poder arcar com as passagens nem diárias somente será possível a sua ida como 46 

representante do Corecon. A situação financeira do COFECON foi bastante debatida e o conselheiro 47 

Heloizo falou que a questão é política e que o COFECON está tomando uma posição que o Corecon-SP 48 

não concorda e essa rivalidade deixa o sistema em situação difícil. O conselheiro Heric explicou com 49 

mais detalhes a situação e como funciona a cobrança compartilhada da qual São Paulo e Rio de Janeiro 50 

não aderiram. 51 
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Sobre a criação da Delegacia em Imperatriz, o presidente informou que conseguiu uma reunião com a 52 

Secretária da SEGEP para viabilização de uma sala para a implantação da Delegacia, porém, como o 53 

prédio não pertence ao Estado e sim ao Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria - FEPA, ela pediu 54 

que fosse elaborado um documento justificando a demanda pelo espaço no pedido, com ênfase nos 55 

convênios estre CORECON e Secretarias de Estado. Falou que o espaço é muito bem localizado, 56 

inclusive no mesmo prédio funciona a Junta Comercial e outros órgãos. Continua aguardando uma 57 

posição. Sobre a sua ida a Imperatriz, o presidente informou que cumpriu uma vasta agenda e que se 58 

reuniu com representantes da FEST, FACIMP, UEMASUL, Pitágoras, OAB e IPOG. A viagem foi 59 

bastante produtiva no sentido de firmar novas parcerias. Informou que em conversa com a Reitora 60 

Elizabeth Nunes Fernandes e sua equipe da UEMASUL quando apresentou a demanda de criação do 61 

curso de Economia na Universidade Estadual foi informado que a implantação da Universidade será 62 

conduzida com os cursos já existentes, porém conseguiu o indicativo que o curso de economia fará parte 63 

do planejamento estratégico para ser implantado futuramente. Informou que assinou um termo de 64 

cooperação técnica com a FEST e que o conselheiro Leonardo será o coordenador de novas parcerias 65 

para firmar convênios que beneficiem os economistas de Imperatriz. Falou que a FEST está com muita 66 

dificuldade de formar novas turmas. O Coordenador do curso de Economia da FEST, Fernando 67 

Babilonia, solicitou apoio do Corecon-MA no sentido de viabilizar uma visita técnica dos alunos de 68 

economia ao porto do Itaqui, ao IMESC e algumas indústrias. O presidente afirmou seu compromisso 69 

em contribuir com as instituições parceiras e solicitou apoio dos demais conselheiros. O presidente 70 

solicitou à FEST apoio na divulgação da campanha de filiação do Corecon. 71 

Sobre a FACIMP, informou que a visita foi bastante produtiva uma vez que já tinham uma pauta 72 

definida e a implantação da delegacia foi o assunto principal, pois eles têm bastante interesse e se 73 

prontificaram a ajudar no que for preciso para o funcionamento da mesma. O assunto da Delegacia foi 74 

bastante discutido, inclusive a escolha de um nome para assumir o cargo de delegado. O presidente falou 75 

que já conversou com o conselheiro Heric sobre indicar o economista Diego Maciel, porém, a 76 

professora Mônica da FACIMP sugeriu o nome do economista Larlô Macedo uma vez que o mesmo 77 

sempre apoiou o Corecon e se disponibilizou a assumir o cargo. Após vários questionamentos, ficou 78 

definido que a escolha do delegado será feita pelo Plenário. Sobre o convênio de cooperação técnica 79 

com o SEFAZ, o presidente falou que foi de grande importância para Imperatriz, com a viabilização do 80 

curso de Educação Fiscal, onde o Corecon entrará como parceiro e disponibilizará o curso para as 81 

instituições parceiras em Imperatriz. 82 

Sobre a criação do GT-Indicadores Econômicos, o presidente falou que sua ideia é criar o grupo de 83 

trabalho para sistematizar e fazer discussões sobre os indicadores econômicos e nessa base de dados, 84 

constar também os indicadores locais. Sugeriu o nome do conselheiro Carlos Eduardo que já tem estudo 85 

sobre o assunto. O conselheiro Danilo informou que a economista Laura Carneiro já faz um trabalho 86 

neste sentido. O presidente falou que o ideal é que se preparemos indicadores solicitados pela ACM. 87 

Sobre a campanha de filiação, o presidente falou que vai solicitar da assessora de comunicação um 88 

relatório mensal sobre os acessos para fazer uma avaliação da campanha e, outro ponto, é direcionar ao 89 

público alvo. Falou que vai entrar em contato com Izabel, secretária do curso de ciências econômicas da 90 

UFMA, para solicitar uma listagem dos alunos que se formaram, para então fazer contato com os que 91 

ainda não se registraram e que conta com o apoio dos coordenadores dos cursos de Imperatriz para 92 

divulgar a campanha na região tocantina. 93 

Sobre as comissões de trabalho, o presidente falou que vai solicitar um planejamento para as comissões, 94 

pois o primeiro trimestre já está terminando e nada aconteceu. Vai marcar uma reunião para que cada 95 

comissão apresente o seu cronograma de ações. Informou que a conselheira Raphaela já fechou alguns 96 

convênios e está alinhando vários outros. Falou ainda que em todas as plenárias terá um espaço para as 97 

comissões fazerem os seus informes. 98 

A seguir o presidente informou que recebeu uma intimação da Justiça Estadual solicitando uma lista de 99 

economistas para atuarem num processo de recuperação judicial de uma empresa, onde atuarão como 100 

Administradores Judiciais. Após os devidos esclarecimentos, foi aprovado o nome dos economistas: 101 

Carlos Eduardo, Danilo Pereira, Jessé Sales e Raphaela Sereno. 102 
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Sobre o cadastro de peritos, o conselheiro Danilo fez uma breve explicação sobre o encaminhamento de 103 

uma lista de peritos para a corregedoria e prestou alguns esclarecimentos sobre o assunto, de acordo 104 

com o novo código de processo civil, etc. Após algumas discussões, o presidente falou que vai solicitar 105 

ao assessor jurídico para fazer uma avaliação, com base na Resolução do COFECON que criou o 106 

Cadastro Nacional de Peritos.  107 

Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo plenário os 108 

seguintes processos: Registro Definitivo- Proc. Nº 034/2017 – Helcio Meneses Batista Bezerra; Proc. Nº 109 

036/2017 – Amanda Reis Azevedo; Proc. Nº 037/2017 – Raquel Susana Lobato Muniz.Reabertura de 110 

Registro – Proc. Nº 032/2017 – Roberval Cordeiro Silva. Cancelamento de Registro-PF – Proc. Nº 111 

030/2017 – Lais Nascimento Vilas Boas Rocha; Proc. Nº 031/2017 – Luzileide Pereira de Souza; Proc. 112 

Nº 035/2017 – Lidimar Araújo Fernandes. 113 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS – A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar o 114 

presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 21:15 horas. Eu, Marlene 115 

Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São 116 

Luís, quatorze de março de 2017. 117 

    118 

Marlene Costa Luz Barbosa 119 

Secretária        120 


