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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA (415ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 

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

13.06.2017. 3 

 4 

Aos treze dias do mês de junho 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 quinta Sessão Ordinária deste CORECON-MA. 7 

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

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

 10 

ABERTURA DOS TRABALHOS: O presidente iniciou a sessão dando boas-vindas a todos. Em 11 

seguida informou a justificativa de ausência dos conselheiros efetivos: Leonardo Leocádio Coelho de 12 

Souza e Jadson Pessoa da Silva. A seguir colocou em apreciação a ata da reunião anterior, já enviada 13 

anteriormente por e-mail a qual foi aprovada por todos sem ressalvas. 14 

 15 

INFORMES DA PRESIDÊNCIA: O presidente Frednan Bezerra fez um breve relato sobre a situação 16 

financeira do Conselho, inclusive falou sobre os valores arrecadados com a dívida ativa. O assunto 17 

arrecadação, cobrança e inadimplência foi bastante discutido, bem como as ações que estão sendo 18 

desenvolvidas no sentido de diminuir a inadimplência.  O presidente informou ainda sobre a nova 19 

modalidade de cobrança, passando de cobrança simples para cobrança registrada, conforme norma do 20 

Banco Central e assinado novo convênio com o Banco do Brasil, com taxas mais baixas e que,  a partir 21 

de agora, todos os boletos emitidos serão repassados ao banco para o devido registro, o que facilitará a 22 

visualização imediata dos boletos vencidos e dos devedores e a tentativa de recebimento. O conselheiro 23 

Heric externou a sua preocupação, uma vez que a dívida ativa não tem sustentabilidade por conta dos 24 

cancelamentos decorrentes. O conselheiro Heloizo falou da importância de se trabalhar no sentido de 25 

trazer novos economistas para o conselho. O presidente falou sobre a campanha de filiação que até o 26 

momento não tem dado o resultado esperado. O presidente informou ainda sobre o andamento da 27 

negociação do espaço para a implantação da Delegacia em Imperatriz e da sua perspectiva  de filiação 28 

após a sua inauguração. 29 

A seguir, o presidente informou sobre os sobre os recursos deferidos a favor do conselho em concursos 30 

promovidos pelo CEUMA e IFMA que possibilitaram a retificação de editais de concursos para as 31 

devidas instituições de forma a possibilitar a concorrência justa para os economistas. Ofício no mesmo 32 

sentido foi encaminhado também para a UEMA.  33 

O presidente colocou para apreciação do plenário o Prêmio Nacional de Educação Fiscal, onde a 34 

premiação para o projeto vencedor é de R$10.000,00 e que seria interessante o conselho inscrever um  35 

projeto para participar do certame. Não houve objeção por nenhum integrante a proposta de inscrição foi 36 

aprovada. 37 

Em seguida o presidente comunicou ao plenário sobre o andamento do PLS nº 658/2007, que altera a 38 

Lei nº 1411/51, que trata da regulamentação da profissão de economista. Foi falado sobre o cadastro de 39 

Peritos em Economia e suas atribuições, bem como o cadastro de pessoas qualificadas para o exercício 40 

dessa qualificação. Foi ressaltado que os Conselhos não podem exigir nem se omitir de registrar 41 

qualquer economista como perito, haja visto que a própria legislação não faz exigências sobre o tipo de 42 

qualificação  ou comprovação para se tornar um, além do diploma em Ciências Econômicas. O 43 

COFECON, irá montar um Grupo de Trabalho, com a participação de um Economista de cada Conselho 44 

para ser treinado para  multiplicar os conhecimentos necessários. Após as devidas considerações, ficou 45 

definido que o conselheiro Danilo Menezes participará do citado GT. 46 

Outro ponto discutido na reunião foi a Campanha Nacional sobre a redução da desigualdade Social, 47 

campanha esta, que  será tema da Semana do Economista a ser realizada pelo CORECON-MA neste 48 

exercício. Outro assunto tratado foi o mapa de prestação de contas dos Corecon’s, houve cobrança em 49 
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relação aos prazos de envio para o Conselho federal de suas respectivas prestações de contas e da lei de 50 

transparência, cuja exigência é do TCU da prestação de contas à sociedade. 51 

Outro ponto abordado foi o processo de alteração do Regimento Interno do Corecon-MA, que não foi 52 

aceito pelo COFECON, alegando erro na redação do processo. 53 

Passando ao próximo item da pauta, foi tratado a dissolução e recomposição da portaria que nomeia a 54 

Comissão de Interiorização em virtude da nova conjuntura, onde serão nomeados o delegado Larlô 55 

Macedo, Leonardo Leocádio, Ronilson Sousa, Joçara Felipe e a professora Mônica Helena, ambos da 56 

cidade de Imperatriz. 57 

Outro assunto tratado foi o projeto “Eu Quero Ser Economista”, onde será feita a divulgação da 58 

profissão de Economista nas escolas de segundo grau, públicas e privadas, projeto que fará a premiação 59 

a estudantes e aos Conselhos Regionais. Na ocasião o Presidente propôs ao plenário a aprovação da 60 

extensão desse projeto voltado aos alunos do Ensino Médio do Maranhão bem como a campanha de 61 

Educação Financeiras à juventude. 62 

 63 

No próximo ponto foram discutidos assuntos relacionados a Semana do Economista do Maranhão, com 64 

o tema sugerido pelos Corecons do Nordeste: A desigualdade Social. Onde os palestrantes serão 65 

Economistas, e em segundo plano, profissionais de áreas afins. Foi proposto a necessidade da formação 66 

de uma comissão organizadora a fim de elaborar as temáticas juntos aos palestrantes. Foi proposta a data 67 

para realização do evento que seria nos dias 9, 10 e 11 de agosto, haja visto que o dia do economista (13 68 

de agosto) será num domingo. 69 

O último assunto da pauta discorreu sobre algumas considerações sobre o ENE,  onde o presidente 70 

informou que o CORECON-MA se candidatou para sediar o evento que será realizado na cidade de 71 

Imperatriz. O assunto será debatido nas próximas reuniões. 72 

HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSOS: Passando para o item, homologação de processos, foram 73 

apresentados e homologados pelo plenário os seguintes processos: .Registro Definitivo PF - Proc. Nº 74 

050/2017 – Fernando Reis Babilônia. Cancelamento de Registro- PF – Proc. Nº 051/2017 – Alexandre 75 

Hermann G. Lopes; Proc. Nº 052/2017 – Maria de Jesus Nazareno C. Felipe; Proc. Nº 053/2017 – 76 

Raimunda Moreira da Silva;  Proc. Nº 054/2017 – Joel da Silva Sousa. 77 

  78 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS – A palavra foi franqueada e não havendo mais nada a tratar 79 

o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 21:15 horas. Eu, Marlene 80 

Costa Luz Barbosa secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. São 81 

Luís, treze de junho de 2017. 82 

 83    83 

            Marlene Costa Luz Barbosa  84 

                              Secretária    85 

   86 


