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ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 31 DE 
MARÇO DE 2016. 

 
 

Às dezesseis horas do dia trinta e um de março 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 terceira 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 2ª 
Sessão Plenária Ordinária; 2) Informes sobre reunião com a SPU para a obtenção do espaço 
físico; 3) Relatório de Gestão TCU - Elaboração via sistema e-contas; 4) Renovação dos 
contratos de serviços das Assessorias Jurídica e Contábil; 5) Alteração no Normativo de 
Registros de Pessoa Física – Aprovação do percentual de desconto para os futuros Registros 
Remidos, nos termos da Resolução 1945/2015, do COFECON; 6) Informes sobre a Semana de 
Economia a ser realizado no mês de agosto; 7) Apreciação da Prestação de Contas 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, Antônio Cláudio Lopes Rocha e Ricardo Aurélio de 
Araújo Arruda. 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 2ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA  - O Presidente João Bosco Ferraz 
submeteu aos Conselheiros a Ata da 2ª Sessão Plenária Ordinária, que ocorreu no dia 04 de 
janeiro, 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. INFORMES SOBRE REUNIÃO COM A SPU PARA A OBTENÇÃO 
DO ESPAÇO FÍSICO: O Presidente João Bosco Ferraz comunicou aos Conselheiros que 
visitou a Superintendência do Patrimônio da União, junto com o Conselheiro Federal Paulo 
Hermance Paiva, para negociar com o órgão a disponibilidade de um imóvel ou espaço físico 
para o Conselho. Na ocasião, debateu com o chefe da Entidade, o economista Germano 
Augusto Carvalho, sobre a campanha do COFECON para que os Regionais entrasse em 
contato com o SPU do respectivo estado na busca de um imóvel. O Presidente João Bosco 
comunicou que a reunião foi bastante exitosa e ficou acertado de o Conselho fazer um 
cadastro no site da Superintendência para ver os locais disponíveis. Informou ainda que no 
momento a SPU não dispõe de um local adequado ao Conselho. No entanto, o Presidente 
salientou a necessidade de acompanhar os imóveis adequados ao Regional. Não havendo 
mais informes, prosseguiu-se para o próximo assunto. RELATÓRIO DE GESTÃO TCU - 
ELABORAÇÃO VIA SISTEMA E-CONTAS - O Presidente João Bosco Ferraz  passou a 
palavra para o Gerente Thales Batista da Silva. Com a palavra, o Gerente comunicou que a 
exemplo do ano anterior, os Conselhos de Classe terão que elaborar um Relatório de Gestão 
do exercício passado. Informou que iniciará a elaboração do Relatorio de Gestão do exercício 
2015 o que se dará por meio do sistema e-contas. Informou que necessitará de uma certa 
atenção e prioridade na elaboração do referido Relatório, haja vista a sua complexidade, bem 
como o cumprimento do prazo para o envio, ou seja 01 de maio. Não havendo mais a 
acrescentar, a Presidente prosseguiu par ao próximo assunto. Não havendo objeções, o 
Presidente João Bosco Ferraz finalizou comunicando a importância do trabalho e se colocou à 
disposição para colaborar no que for necessário. RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE 
SERVIÇOS DAS ASSESSORIAS JURÍDICA E CONTÁBIL – O Presidente João Bosco Ferraz 
comunicou que dada a proximidade do término de contrato dos serviços das assessorias 
jurídicas e contábil, bem como os contratos já terem 5 anos, fará uma nova licitação. Adiantou 
que fará uma publicação no site do Aviso. Não havendo mais nada a acrescentar, passou ao 
próximo assunto. ALTERAÇÃO NO NORMATIVO DE REGISTROS DE PESSOA FÍSIC A – 
APROVAÇÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO PARA OS FUTUROS  REGISTROS 
REMIDOS, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 1945/2015, DO COFE CON – O Presidente João 
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Bosco Ferraz submeteu a Resolução 1.945/2015, do COFECON, especificamente no artigo 7º, 
que trata do percentual de desconto para os futuros Profissionais que se enquadrarem na 
condição de Registro Remido. O Presidente explicou que até então os registros remidos 
possuíam isenção total no pagamento da anuidade. Com esta Nova Resolução, os 
profissionais que estiverem dentro dos critérios para esta categoria, não terão mais a isenção 
total, mas um percentual de desconto no valor da anuidade. O Presidente João Bosco ainda 
acrescentou que mudará também a nomenclatura da categoria de Registro Remido para Ativo 
com Desconto. Após as explanações, o Presidente solicitou ao colegiado as opiniões para o 
referido percentual a ser aprovado. O Conselheiro Ruben Castedo Ramirez sugeriu verificar o 
impacto nas receitas do Conselho analisando a quantidade de novos registros e os 
profissionais registrados que estão na condição de ficar remido. Além disso, recomendou antes 
de definir o percentual, ver o devido impacto nas finanças do Conselho através desta análise. 
O Conselheiro Francisco José de Barros, ressaltou sua preocupação com a queda de receita 
do Conselho ao longo do ano, em função da baixa quantidade de novos registros e sobretudo 
pela queda de receitas oriundas das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), em razão 
da não exigência de Projetos de Viabilidade por parte dos Bancos para a concessão de 
financiamentos. O Conselheiro Celso Mangueira sugeriu o Conselho fazer uma ação de 
valorização dos economistas que estarão com registro remido. O Presidente João Bosco ainda 
sugeriu verificar o percentual de desconto concedido por outros regionais, sobretudo dos de 
mesmo porte. O colegiado concordou com a idéia e recomendou ver os percentuais adotados 
por outros Conselhos, para servir como parâmetro no CORECON-PB. O Presidente João 
Bosco informou que participará da Sessão Plenária Ampliada do COFECON e sugeriu ver com 
os respectivos presidentes dos demais regionais os percentuais de desconto antes de sua 
definição, no que foi aprovado por todos. O Presidente João Bosco finalizou informando que 
após ter os parâmetros, comunicará ao colegiado para a posterior definição do percentual. 
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 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2015  - Ato 
contínuo, o Presidente João Bosco Ferraz submeteu o Processo da Prestação de Contas do 
exercício 2015 e apresentou o Parecer da Comissão de Tomada de Contas, o qual recomenda 
ao Plenário a aprovação da Prestação de Contas, bem como fazendo destaque ao esforço de 
redução de despesa ao longo do exercício. Ressaltou também o cuidado que se deve ter ao 
longo do atual exercício nos esforços de novas receitas e novos registros. Após as 
considerações, submeteu ao Plenário para análise. Não havendo considerações, o Processo 
da Prestação de Contas do exercício 2015, foi homologada pelo Colegiado. APRECIAÇÃO DE 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: Foram homologados os seguintes processos 
administrativos: Cancelamentos de registro: Ryvando Barbosa de Sousa (1767); Adalberto 
José Liberato (1180); Jossílvio de França Albuquerque (1096); João de Almeida Martins (896); 
Francisco Carlos de Castro Lemos (1127); Edith Maria Farias leite (1211); Adriano Nascimento 
da Paixao (1405); Mauricéia Freire de Vasconcelos (439); Reginaldo Cipriano dos Santos 
(637); Divanise da Silva Barboza (704); Avani Terezinha (1604); Elizabeth Beserra de Sousa 
(1681); Projetabil – Assessoria Empresarial (1572); Maria do Socorro M. da Nobrega (1051); 
José Luis da Silva Netto Junior (1451); Damião Célio dos Santos (1742); Joana Resende de 
Albuquerque (1740); Ricardo Farias do Nascimento (1737); Suzana Olimpio Souto (474); Ana 
Maria de Medeiros Arnobio (1494). Registro Remido: Elza Maria Silva Albuquerque (341); 
Cacilda Araujo da Silva (537); Janete Araujo de Oliveira (158); Maria das Graças Feliciano de 
Medeiros (553); Renate Maria Margareth (398); OUTROS ASSUNTOS: O Presidente João 
Bosco Ferraz comunicou a solicitação de licença de dois meses do Conselheiro Martinho Leal 
Campos, para tratar de sua saúde e problemas familiares, no que houve concordância do 
colegiado. Comunicou ainda a sua viagem ao COFECON para participar da Sessão Plenária 
Ampliada no dia 09 8 de abril. 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, 31 de março de 2016. 
       
 

           _______________________________________ 
 Econ. João Bosco Ferraz de Oliveira 

             Presidente 


