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ATA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 13 DE 
MAIO DE 2016. 

 
 

Às dez horas do dia treze de maio do ano de dois mil e dezesseis, em sua sede situada a Av. 
Epitácio Pessoa, 2491, 1ª andar, sl. 04 nesta cidade de João Pessoa, PB, foi realizada a quarta 
sessão plenária ordinária do Conselho Regional de Economia da 21ª Região – PB - exercício 
2016. Abrindo os trabalhos, o Presidente João Bosco Ferraz de Oliveira iniciou a sessão dando 
as boas vindas ao colegiado e distribuiu a pauta aos presentes, apresentando a seguinte 
programação: 1) Leitura, discussão e deliberação da Ata da 3ª Sessão Plenária Ordinária; 2) 
Demonstrativo das Receitas e Despesas até dia 20 de abril; 3) Participação do Presidente João 
Bosco na 670ª Sessão Plenária do COFECON no dia 09 de abril; 4) Aprovação do percentual 
de desconto para os futuros Registros Remidos, nos termos da Resolução 1945/2015, do 
COFECON; 5) Apoio Institucional e financeiro ao XXVIII ENE a ser realizado na cidade de 
Parnaíba/PI; 6) Apreciação do Balancete do 1º trimestre do exercício 2015; 8) Apreciação de 
Processos Administrativos; Informes dos Conselheiros; Outros assuntos e Encerramento. 
PARTICIPANTES  – Conselheiros efetivos: João Bosco Ferraz de Oliveira, Celso Pinto 
Mangueira e Antônio Cláudio Lopes Rocha. Conselheiros Suplentes: Francisco José de Barros 
e Ruben Castedo Ramirez. Participou ainda o Gerente Thales Batista da Silva. LEITURA, 
DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DA ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA  ORDINÁRIA  - O 
Presidente João Bosco Ferraz de Oliveira submeteu aos Conselheiros a Ata da 3ª Sessão 
Plenária Ordinária, que ocorreu no dia 31 de março, para análise dos Conselheiros. Informou 
que a mesma foi encaminhada antecipadamente via e-mail para apreciação do colegiado. Não 
havendo considerações, a Ata foi homologada por todos. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS 
E DESPESAS ATÉ DIA 20 DE ABRIL: O Presidente João Bosco Ferraz de Oliveira submeteu 
o Demonstrativo das Receitas e Despesas até o dia 20 de abril do corrente ano e fez um 
comparativo com o mesmo período dos exercícios 2015 e 2014. Informou que as receitas até o 
referido período totalizaram valor de R$ 90.455,24 e as despesas, R$ 43.450,24 Após 
exposições, foi levantando algumas questões a exemplo do perfil dos devedores, sugerindo-se 
mapear os devedores de anuidades anteriores e os devedores da anuidade do atual exercício. 
Não havendo considerações, o Presidente prosseguiu para o próximo assunto. 
PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE JOÃO BOSCO NA 670ª SESSÃ O PLENÁRIA DO 
COFECON NO DIA 09 DE ABRIL - O Presidente João Bosco Ferraz fez uma síntese de sua 
participação na 670ª Sessão Plenária Ordinária do COFECON e destacou alguns pontos, como 
os informes sobre a atualização da Legislação Profissional do Economista, a proposta de 
elaboração de um Plano Diretor pelo COFECON para conduzir os processos de fiscalização 
dos Regionais e solicitação de apoio financeiro para o ENE e o SINCE. Em sua exposição, 
abordou ainda outros assuntos, como Grupos de trabalho referente as eleições eletrônicas do 
Sistema e informes sobre a campanha de redução da desigualdade da renda no Brasil. Após 
as exposições, passou para o próximo assunto. APROVAÇÃO DO PERCENTUAL DE 
DESCONTO PARA OS FUTUROS REGISTROS REMIDOS, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 
1945/2015, DO COFECON – O Presidente João Bosco Ferraz comunicou que coletou na 
última plenária do COFECON os percentuais de desconto aprovado pelos Regionais acerca 
dos novos registros remidos, conforme acordado na Reunião Plenária anterior. Na ocasião, o 
Presidente mostrou na tabela em que dos 16 Conselhos que aprovaram suas resoluções, 
apenas o CORECON-RO aprovou o percentual de 80%, enquanto os demais aprovaram 90% o 
percentual de desconto. Após a exposição submeteu ao Plenário a proposta do percentual, no 
qual os Conselheiros aprovaram percentual de 90% de desconto para os futuros profissionais 
que tiverem o registro “Ativo com Desconto”, onde substitui o Registro Remido, nos termos da 
Resolução 1.945/2015, do COFECON, especificamente no artigo 7º.Não havendo mais nada a 
acrescentar, passou ao próximo assunto. APOIO INSTITUCIONAL E FINANCEIRO AO XXVIII 
ENE A SER REALIZADO NA CIDADE DE PARNAÍBA/PI – O Presidente João Bosco Ferraz 
comunicou que recebeu o Ofício Circular nº 006/2016 do CORECON-PI solicitando apoio 
institucional e financeiro dos CORECONs do nordeste para a realização do XXVIII ENE, em 
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Paranaíba/PI. Na oportunidade, os Conselheiros concordaram com o apoio institucional e ainda 
financeiro. No entanto, recomendaram observar a disponibilidade orçamentária do CORECON-
PB em oferecer tal contrapartida. O colegiado ainda fez ressalvas quanto a realização de um 
evento deste porte, tendo em vista a situação financeira delicada de alguns regionais para não 
somente o Regional que está realizando, mas por parte de outros Conselhos apoiadores. 
Sugeriu repensar nos futuros eventos a serem realizados sem antes verificar sua situação 
orçamentária. Os Conselheiros lamentaram a indisponibilidade do CORECON-PB em oferecer 
uma contrapartida financeira significativa. Após as considerações, os Conselheiros aprovaram 
um apoio financeiro no valor de até R$ 500,00 ao CORECON-PI para a realização do XXVIII 
ENE, em Parnaíba/PI. INFORMES SOBRE A SEMANA DE ECONOMIA A SER REALIZADO  
NO MÊS DE AGOSTO – O Presidente João Bosco Ferraz comunicou aos Conselheiros a 
necessidade de levantar ideias para a realização da Semana do Economista, no mês de 
agosto. Os Conselheiros sugeriram definir um Plano do que se pretende para a comemoração 
do Dia do Economista. Diante das considerações, o Presidente João Bosco, por sua vez, 
finalizou informando que fará uma reunião administrativa com a Comissão para elaboração de 
um Plano para a Semana do Economista. APRECIAÇÃO DO BALANCETE DO 1º 
TRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2016 - Ato contínuo, o Presidente João Bosco Ferraz submeteu 
o Processo do Balancete do 1º trimestre do exercício 2016 e apresentou o Parecer da 
Comissão de Tomada de Contas. Além disso, apresentou aos Conselheiros o Relatório 
detalhado das Receitas e Despesas no referido período. Após a leitura do Parecer e 
considerações sobre o desempenho, submeteu ao Plenário para julgamento do Balancete. Não 
havendo considerações, o Balancete do 1º trimestre do exercício 2016 foi homologado pelo 
Plenário. Após os informes, prosseguiu para o próximo assunto. OUTROS ASSUNTOS: O 
Presidente João Bosco Ferraz comunicou sobre a vinda do Presidente do COFECON, Júlio 
Miragaya, para participar da próxima sessão plenária, que ocorrerá no dia 07 de junho, às 10h. 
Na ocasião, o Presidente debateu a realização da sessão na própria sede do CORECON-PB 
ou em um outro local, tendo em vista o espaço físico do Conselho não ser adequado. Os 
Conselheiros entenderam por bem a realização desta plenária ser realizada no próprio espaço 
do Conselho, como uma forma de apresentar ao Presidente as reais condições do CORECON-
PB. Foi sugerido ainda a realização de um almoço ao final da reunião. O Presidente João 
Bosco ainda apresentou aos Conselheiros a Campanha do COFECON para redução da 
desigualdade social, contendo alguns eixos da Campanha. Na ocasião, debateu os pontos com 
os Conselheiros e ao final solicitou sugestões para encaminhar ao COFECON. Não havendo 
nada mais a acrescentar, o Presidente João Bosco Ferraz de Oliveira encerrou a sessão. Eu 
Thales Batista da Silva, Gerente Executivo do CORECON/PB, elaborei esta Ata que vai 
assinada por mim ____________________________, e pelo Presidente. João Pessoa, 13 de 
maio de 2016. 
       
 

           _______________________________________ 
 Econ. João Bosco Ferraz de Oliveira 

             Presidente 


