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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA (413ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

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

11.04.2017. 3 

 4 

Aos onze dias do mês de abril do ano dois mil e dezessete, na sede do Conselho Regional de Economia 5 

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

quatro, Calhau, realizou-se a quadringentésima décima terceira Sessão Ordinária deste CORECON-MA. 7 

PARTICIPANTES: – Frednan Bezerra dos Santos - presidente, Heric Santos Hossoé – vice-presidente 8 

e os conselheiros Heloizo Jerônimo Leite, Clodomir Cunha Ladeira, Danilo José Menezes Pereira, Jessé 9 

Sales Rêgo, Raphaella Sereno, Éden do Carmo Soares Junior e o conselheiro federal Felipe Macedo de 10 

Holanda.  11 

 12 

ABERTURA DOS TRABALHOS: O presidente iniciou a sessão dando boas-vindas a todos. Em 13 

seguida informou a justificativa de ausência dos conselheiros efetivos: Leonardo Leocádio Coelho de 14 

Souza e Jadson Pessoa da Silva. A seguir colocou em apreciação a ata da reunião anterior, já enviada 15 

anteriormente por e-mail a qual foi aprovada por todos sem ressalvas. 16 

 17 

 INFORMES DA PRESIDÊNCIA:  18 

O presidente Frednan Bezerra, comunicou ao plenário o envio de minuta de convênio à Revista 19 

Consultor Econômico, propondo parceria e solicitando um desconto de 20% para economistas 20 

registrados e cortesia para o CORECON a fim de enriquecer o banco de dados do conselho para os 21 

grupos de estudos. Informou também o envio da minuta de convênio para o IMESC, Associação 22 

Comercial e Cartório de Protestos, este último, já com o sistema de protesto online, que facilitará o 23 

acompanhamento dos processos de maneira mais eficaz. Falou também sobre o contrato assinado com 24 

os Correios, onde foi retirada do contrato a cláusula com o valor da franquia de modo que o pagamento 25 

será somente do valor do que efetivamente será usado pelo Conselho. A seguir, informou o recebimento 26 

do material do Congresso Brasileiro de Economia- CBE, da Gincana e do Prêmio Brasil de Economia. 27 

Falou que está tentando viabilizar juntamente com as universidades a organização de grupos/caravanas 28 

para participarem do CBE. 29 

Informou também sobre o aditivo de contrato com a Assessora de Comunicação Susiely Santana, onde a 30 

partir de 02 de maio o contrato será refeito como Pessoa jurídica, já que a mesma agora possui uma 31 

empresa para este tipo de serviço. A renovação deste contrato foi colocada à apreciação dos conselheiros 32 

para aprovação e aprovado por todos sem ressalvas. 33 

Na oportunidade, o presidente trouxe aos conselheiros a renovação do contrato com o prestador de 34 

serviços de TI e Manutenção do SITE: Celso Luís Matos. Foram levantados alguns pontos no que 35 

tangem à dificuldade na entrega de demandas referentes ao site, e manutenção preventiva dos 36 

computadores que não está sendo satisfatória. Diante do exposto, o presidente propôs ao plenário a 37 

quebra de contrato com o referido prestador. Após algumas considerações do Vice-presidente Heric 38 

Hossoé e Raphaella Sereno, a plenária optou de modo unanime pelo encerramento do referido contrato. 39 

Na finalização dos informes, foi comunicado o convite do SEBRAE ao CORECON sobre a IV Semana 40 

Nacional de Educação Financeira e que na sua opinião, essa parceria será uma ótima oportunidade para 41 

reaproximar as duas instituições. 42 

O último informe tratou sobre o cadastro de Peritos de Economia, conforme resolução do COFECON, o 43 

Conselho não pode exigir nenhum tipo de capacitação para registrar o economista como perito, desta 44 

forma o cadastro deverá ser feito no site do COFECON. Os interessados devem se inscrever e o 45 

CORECON/MA, filtrará pelo site do Conselho Federal os economistas cadastrados pelo site. 46 

Dando seguimento à plenária a palavra foi franqueada ao Conselheiro Federal Felipe de Holanda, que 47 

falou um pouco sobre seu trabalho como Conselheiro Federal. Houve uma explanação sobre reforma da 48 

presidência onde foram colocadas várias opiniões e aberto um debate com alguns participantes da 49 

plenária. 50 
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Logo após, o presidente Frednan, propôs a criação do Grupo de Trabalho de Mediação e Arbitragem, 51 

mediante resolução do COFECON, a fim de buscar economistas para participarem de grupos, discutirem 52 

as políticas públicas, darem parecer e posicionamentos acerca de vários assuntos.  A proposta para a 53 

criação do GT foi aprovada com êxito. 54 

Na pauta de informes dos GT’s: Mercado de Trabalho, Economia Solidária e Indicadores Econômicos, 55 

não havia nenhum componente presente na plenária. Desta forma os informes ficarão para a próxima 56 

reunião plenária. Ainda sobre as comissões de trabalho, foi proposto a viabilização de cursos, cuja 57 

receita obtida com as inscrições será revestida ao CORECON/MA, a fim de diminuir a dependência de 58 

receita de outras fontes. 59 

O último assunto da pauta discorreu sobre Implantação da Delegacia do CORECON-MA em Imperatriz 60 

onde o presidente falou sobre a necessidade de eleger, com a maior brevidade possível, o Delegado para 61 

assumir o posto daquela Regional. O assunto foi bastante debatido e foram apresentados alguns nomes e 62 

várias considerações foram feitas para serem avaliadas antes da escolha e definição que será votada na 63 

próxima plenária. Dando prosseguimento, o presidente informou sobre a sua ida a cidade de Imperatriz, 64 

e comunicou que já solicitou às duas instituições FACIMP e FEST, que apresentem nomes para compor 65 

a comissão de interiorização do conselho com vista à implantação da delegacia. 66 

Passando para o item, homologação de processos, foram apresentados e homologados pelo plenário os 67 

seguintes processos: Registro Definitivo PJ - Proc. Nº 033/2017 – Audita Consultoria e Auditoria 68 

Preventiva-ME; Cancelamento de Registro- PF – Proc. Nº 038/2017 – Maria de Fátima Oliveira 69 

Gatinho; Proc. Nº 039/2017 – Francisca Leopoldina Bedran Saraiva; Proc. Nº 040/2017 – Diogo de 70 

Sousa e Silva. 71 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS – A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar 72 

o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 21:15 horas. Eu, Marlene 73 

Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São 74 

Luís, onze de abril de 2017. 75 

 76    76 

            Marlene Costa Luz Barbosa  77 

                              Secretária    78 

    79 


