ATA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO
REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª REGIÃO-PB,
REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2017.
Às dezesseis horas do dia vinte e sete de junho 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 quinta 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 dando as boas vindas ao colegiado e distribuiu a pauta aos presentes, apresentando a
seguinte programação: 1) Leitura, discussão e deliberação da Ata da 4ª Sessão Plenária
Ordinária; 2) Demonstrativo das Receitas e Despesas até o mês julho/2017; 3 Definição da
Comissão Eleitoral 2017; 4) Informes sobre as atividades em comemoração ao Dia do
Economista; 5) Apreciação do Balancete do 2º trimestre – Exercício 2017; Outros assuntos e
Encerramento. PARTICIPANTES – Conselheiros efetivos: João Bosco Ferraz de Oliveira, Antônio
Cláudio Lopes Rocha, Ricardo Aurélio de Araujo Arruda e Eduardo Henrique Gomes de Souza.
Participaram ainda o Gerente Thales Batista da Silva e o ex-presidente, Martinho Leal Campos.
LEITURA, DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DA ATA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - O
Presidente João Bosco Ferraz submeteu aos Conselheiros a Ata da 4ª Sessão Plenária Ordinária,
que ocorreu no dia 29 de junho, 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 JULHO/2017: O Presidente João Bosco Ferraz submeteu o
Demonstrativo das Receitas e Despesas atualizado até o dia 24 de julho 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$ 123.577,60 e as despesas, R$ 118.631,45. O Presidente
João Bosco Ferraz ainda informou o saldo bancário na conta de poupança do Conselho até a
referida data, sendo R$ 17.086,65, contra o saldo de R$ 22.529,21 no ano passado. Após
informes submeteu a apreciação dos Conselheiros para análise. Não havendo considerações, o
Presidente prosseguiu para o próximo assunto. DEFINIÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO
ELEITORAL 2017: O Presidente João Bosco Ferraz apresentou a Cartilha Eleitoral 2017,
contendo as Normas Eleitorais, tendo como primeira etapa, a formação da Comissão Eleitoral. Na
oportunidade, foram submetidos os nomes dos economistas que farão parte desta Comissão.
Após apreciação dos nomes, com a concordância dos Conselheiros, ficou definido a Comissão
Eleitoral 2015, composta dos seguintes economistas: Luiz Alves Pordeus Junior, Eduardo
Henrique Gomes de Souza e Cleantony Ribeiro de Medeiros como efetivos e o economista Ruben
Castedo Ramirez como Suplente. Ato contínuo, o Presidente João Bosco também abordou sobre
o sistema de votação pela internet e ainda sobre a norma eleitoral do Sistema
COFECON/CORECONs. Após os informes, a Comissão foi homologada pelo Plenario. Não
havendo mais informes, o Presidente prosseguiu para o próximo assunto. INFORMES SOBRE AS
ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ECONOMISTA: O Presidente João Bosco ainda
apresentou a sugestão de atividades em comemoração ao Dia do Economista e ainda comunicou
que fez reuniões com os estudantes e membros da Empresa Junior de Economia e do Centro
Acadêmico de Economia da UFPB. Destacou que pretende realizar um curso de Perícia para os
economistas e estudantes interessados, com objetivo de reciclar e preparar os economistas para o
referido campo de atuação. Destacou que a Perícia é um dos campos que o Conselho deverá
atuar fortemente para abrir campos de trabalho. O Presidente ainda falou do workshop a ser
realizado com os estudantes da Universidade, que a exemplo do ano passado que foi bem
proveitoso, fará este ano no mesmo formato. O tema para este ano é “As diversas áreas de
atuação profissional” onde contará com economistas para palestrarem sobre suas atividades e
atuação. Outra atividade seria um evento voltado para debater a desigualdade social, de acordo
com a proposta do COFECON e para isso, informou que solicitará um apoio do IDEP (Instituto de
Desenvolvimento Economico da Paraíba), bem como comunicou que estudará uma proposta para
abordar o Tema.
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APRECIAÇÃO DO BALANCETE DO 2º TRIMESTRE - EXERCÍCIO 2017: Ato contínuo, o
Presidente João Bosco Ferraz submeteu o Processo do Balancete do 2º trimestre do exercício
2017 e apresentou o Parecer da Comissão de Tomada de Contas. Além disso, apresentou aos
Conselheiros o Balanço Financeiro e alguns informes sobre o desempenho trimestral. Após a
leitura do Parecer e considerações sobre o desempenho, submeteu ao Plenário para julgamento
do Balancete. Não havendo considerações, o Balancete do 2º trimestre do exercício 2017 foi
homologado pelo Plenário. Após os informes, prosseguiu para o próximo assunto. OUTROS
ASSUNTOS: O Ex-Presidente Martinho Campos pediu permissão ao Plenário para comunicar o
falecimento do Ex-Conselheiro Geraldo Lopes de Oliveira, no ultimo dia 20 de julho. Ao tempo em
que lamentou o falecimento precoce, vítima de um câncer no pâncreas, o ex-presidente
comunicou que tomou posse como vogal na Junta Comercial do Estado, tendo em vista ser o
Suplente. O Conselheiro Eduardo Henrique também lamentou o falecimento e lembrou a trajetória
de luta do economista Geraldo Lopes e sua grande contribuição ao CORECON-PB e ao Sindicato
dos Economistas. O presidente João Bosco cumprimentou o Ex-Presidente Martinho Campos
pela Posse e lamentou profundamente o falecimento do Ex-Conselheiro Geraldo Lopes e deixa
seu pesar registrado em nome do Plenário. 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, 27 de julho de 2017.
___________________________________
Econ. João Bosco Ferraz de Oliveira
Presidente
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