ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO
REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª REGIÃO-PB,
REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2017.
Às dez horas do dia doze de maio do ano de dois mil e dezessete, 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
2017. Abrindo os trabalhos, o Presidente João Bosco Ferraz de Oliveira iniciou a sessão
comunicando que enfrentou problemas com o Banco do Brasil em face da demora do banco em
atualizar o cadastro da atual diretoria o que impediu o Conselho de fazer pagamentos e operações
financeiras, ocasionando alguns transtornos e dificuldades, o que impossibilitou a realização de
uma sessão plenária no mês de abril. Dados os informes, o presidente deu 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) Demonstrativo das Receitas e
Despesas até o mês abril/2017; 3) Informes sobre a participação do Presidente João Bosco Ferraz
de Oliveira na 677ª Reunião Plenária Ordinária do COFECON, em Brasília/DF, no dia 24/03; 4)
Planos para a Semana do Economista, em agosto; 5) XXIX Encontro de Entidades de
Economistas da Regiao Nordeste (ENE) a ser realizado em Recife/PE, no período de 24 a 26 de
maio; Processo de Prestação de Contas do exercício 2016; Outros assuntos e Encerramento.
PARTICIPANTES – Conselheiros efetivos: João Bosco Ferraz de Oliveira, Antônio Cláudio Lopes
Rocha, Luiz Alves Pordeus Junior. Conselheiros Suplentes: Francisco José de Barros.
Participaram ainda o Gerente Thales Batista da Silva e o Conselheiro Federal Paulo Hermance
Paiva. 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 21 de fevereiro, 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 O MÊS ABRIL/2017: O Presidente João Bosco Ferraz de Oliveira submeteu o
Demonstrativo das Receitas e Despesas até o mês de abril do corrente ano e fez um comparativo
com o mesmo período dos exercícios 2016 e 2015. Informou que as receitas até o referido período
totalizaram valor de R$ 103.582,52 e as despesas, R$ 79.645,02. O Presidente ainda esclareceu
que o valor das despesas do mês de abril foi alta por conta de alguns pagamentos realizados dos
encargos sociais do mês de dezembro e janeiro, que estavam pendentes por conta de problemas
com o Banco do Brasil na atualização cadastral, o que dificultou seus pagamentos no prázo. Após
exposições. O Presidente finalizou informando que o Demonstrativo foi divulgado por e-mail aos
Conselheiros para a devida apreciação. Não havendo considerações, o Presidente prosseguiu
para o próximo assunto. INFORMES SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE JOÃO
BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA NA 677ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO COFECON,
EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 24/03: Ato contínuo, o Presidente João Bosco Ferraz de Oliveira falou
sobre sua participação da 677ª Sessão Plenária Ordinária do COFECON, realizada de caráter
extraordinária, e iniciou informando que sua ida foi custeada pelo próprio CORECON-PB tendo em
vista o COFECON não dispor de condições financeiras para custear a ida dos Presidentes para a
referida Sessão. Na sua colocação, o Presidente sintetizou os pontos discutidos na Sessão, com
destaque as propostas de Notas do COFECON sobre as Reformas Trabalhista e Previdenciária
pelo Governo Federal para fins de divulgação na mídia. Outro ponto em destaque foi quanto a
situação financeira do sistema COFECON/CORECONs e também quanto a falta de repasse
financeiro por parte de alguns Conselhos ao COFECON, o que impacta financeiramente no
orçamento do COFECON. Outros assuntos como os informes sobre o PLS 658/2007 e 439/2015
também foram abordados. Sem mais informes, prosseguiu-se para o próximo assunto. PLANOS
PARA A SEMANA DO ECONOMISTA, EM AGOSTO: O Presidente João Bosco ainda comunicou
aos Conselheiros que irá reunir a Comissão de Eventos para lançar as idéias para o evento
comemorativo do Dia do Economista, em agosto e posteriormente encaminhara a proposta para
os Conselheiros. Finalizou solicitando idéias e sugestões do colegiado para a elaboração da
Proposta. XXIX ENCONTRO DE ENTIDADES DE ECONOMISTAS DA REGIAO NORDESTE
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(ENE) A SER REALIZADO EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MAIO: Ato contínuio,
o Presidente João Bosco submeteu aos Conselheiros a programação para o XXIX Encontro de
Entidades de Economistas da Regiao Nordeste (ENE), a ser realizado em Recife/PE, no período
de 24 a 26 de maio. Comunicou que a programação terá um encontro com os servidores dos
Conselhos do Nordeste com o objetivo de trocar as experiências e as funcionalidades dos
Conselhos. O Presidente ainda informou que estará como mediador em uma Mesa com o seguinte
tema: Perspectivas atuais para a Economia do Nordeste, o qual foi por meio de um convite feito
pelo presidente do CORECON-PE. Após as exposições, o Presidente João Bosco fez um convite
aos Conselheiros para participar deste evento. Não havendo mais informes, prosseguiu para o
próximo assunto. APRECIAÇAO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
EXERCÍCIO 2016: O Presidente João Bosco submeteu aos Conselheiros o Processo de
Prestação de Contas do exercício 2016 e apresentou o Parecer da Comissão de Tomada de
Contas, o qual recomenda ao Plenário a aprovação da Prestação de Contas, tendo como
destaque o esforço de redução de despesa ao longo do exercício. Ressaltou também o cuidado
que se deve ter ao longo do atual exercício nos esforços para obtenção de novas receitas e novos
registros. Ao mesmo tempo o Presidente João Bosco submeteu um Relatório das Atividades
desenvolvidas ao longo do exercício, com destaque a algumas ações realizadas durante a
Semana do Economista. 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: Em seguida foi apreciado
os seguintes processos administrativos, todos de novos registros: Glaucio Costa de Menezes
(Reg.1782); Niedja Mayara Mauricio dos Santos (Reg. 1783); Herickson Santos Silva (Reg. 1784);
Rafael Paes Santana (Reg. 1785); Alane de Meireles Neris (Reg. 1786); Karoline de Carvalho
Vieira (Reg. 1787). Todos os Processos foram homologados. ENCERRAMENTO. 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, 12 de maio de 2017.
___________________________________
Econ. João Bosco Ferraz de Oliveira
Presidente

____________________________________________________________________
Av. Epitácio Pessoa, 2491, sala 04 – Bairro dos Estados
João Pessoa – PB – 58030-002 – Telefax : (83) 3241-1089

www.corecon-pb.org.br

corecon-pb@cofecon.org.br

