ATA DA 6ª SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO
REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª REGIÃO-PB,
REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE
2017.
Às dezesseis horas do dia vinte e cinco de setembro 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 sexta 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 5ª Sessão Plenária
Ordinária; 2) Demonstrativo das Receitas e Despesas até o mês setembro/2017; 3 Informes sobre
o Processo Eleitoral 2017 – Homologação de Chapa inscrita; 4) Informes da Comissão de
Fiscalização acerca da primeira reunião administrativa; 5) Informes do Presidente João Bosco
sobre a sua participação na 680ª Sessão Plenária do COFECOn, no dia 09 de setembro;6)
Apreciação de Processos Administrativos; Outros assuntos e Encerramento. PARTICIPANTES –
Conselheiros efetivos: João Bosco Ferraz de Oliveira, Luiz Alves Pordeus Junior, Eduardo
Henrique Gomes de Souza e Ricardo Aurélio de Araujo Arruda. Conselheiros Suplentes: Francisco
José de Barros. Participaram ainda o Gerente Thales Batista da Silva, a Fiscal Walquiria Cybelle
Fernandes, o Conselheiro Federal Paulo Hermance Paiva e o economista e representante da
Extramed, Gilberto Martins. LEITURA, DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DA ATA DA 5ª SESSÃO
PLENÁRIA ORDINÁRIA - O Presidente João Bosco Ferraz submeteu aos Conselheiros a Ata da
4ª Sessão Plenária Ordinária, que ocorreu no dia 27 de julho, 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 DIA 19 DE SETEMBRO/2017: O Presidente João Bosco Ferraz
apresentou o Demonstrativo das Receitas e Despesas até o dia 19 de setembro 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$ 138.186,79 e as despesas, R$ 138.078,35. O
Destacou ainda a queda de receitas no atual exercício em detrimento do ano anterior, por conta
dos cancelamentos de registros e ainda o crescente índice de Profissionais que obtiveram o
Registro Remido durante o ano, o que impactou na redução de receitas. Além disso, o Presidente
externou sua preocupação com relação ao saldo bancário na conta de poupança do Conselho até
a referida data, o qual totaliza R$ 5.739,35, contra o saldo de R$ 3.772,03 no ano passado, o que
implica no esforços de ações para a arrecadação de receitas. O Conselheiro Luiz Alves Pordeus
recomendou a realização de uma reunião com a Comissão de Tomada de Contas para analisar as
finanças do Conselho, o que foi de concordância entre os Conselheiros. O Presidente João Bosco
ainda comunicou que está fazendo esforços para arrecadação, tendo em vista os compromissos
até o final do ano. Após os informes, o Presidente prosseguiu para o próximo assunto. INFORMES
SOBRE O PROCESSO ELEITORAL 2017 – HOMOLOGAÇÃO DA CHAPA INSCRITA: O
Presidente João Bosco Ferraz comunicou aos Conselheiros que recebeu a inscrição de apenas
uma chapa para o processo eleitoral de renovação do terço do CORECON-PB, até o dia 06 de
setembro, data limite para as inscrições de chapas. O Presidente apresentou aos Conselheiros a
Ata da Reunião da Comissão Eleitoral, datada de 11 de setembro, o qual houve a apreciação dos
componentes da chapa intitulada “Avançar com Inovação” e constatação da regularidade de seus
membros. Comunicou ainda que, seguindo o Calendário Eleitoral, também levantou a base
eleitoral preliminar dos eleitores aptos a votar, os quais receberão via correios a correspondência
com a senha provisória. Constatou que 300 economistas estão aptos a votar. O presidente ainda
destacou que a meta é ampliar esta quantidade até o dia da eleição, tendo em vista que os
economistas poderão ainda negociar seus débitos para ficarem regularizados. Após a exposição
o Presidente Joao Bosco Ferraz submeteu ao Plenário para julgamento e questões. Não havendo
considerações, o Plenário homologou a inscrição da referida chapa. INFORMES DA COMISSÃO
DE FISCALIZAÇÃO ACERCA DA PRIMEIRA REUNIÃO ADMINISTRATIVA: O Presidente João
Bosco concedeu a oportunidade à Fiscal Walquiria Cybelle Fernandes para falar sobre a primeira
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reunião com a Comissão de Fiscalização. Com a palavra, a Fiscal fez uma síntese da reunião
administrativa que fez com os membros da Comissão, informando como se dará o processo de
fiscalização, desde a informação ou investigação de um profissional até a execução das medidas
fiscalizatorias. A Fiscal ainda comunicou que a fiscalização se dará em diversas esferas desde se
investigar se algum profissional está atuando sem o registro no Conselho até as empresas que
exercem atividades privativas e ainda fiscalizando os editais de concursos públicos. Destacou
ainda que já preparou as minutas de ofícios a serem enviados e encaminhou para apreciação dos
membros da Comissão. A Fiscal finalizou informando que se espera que as atividades possam
implicar em novos registros e receitas para o Conselho.PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE JOAO
BOSCO NA 680ª SESSÃO PLENARIA DO COFECON, NO DIA 09 DE SETEMBRO:O Presidente
João Bosco fez uma exposição sobre a sua participação na 680ª Sessão Plenária no COFECON,
destacando para a discussão sobre a Representatividade, cujo objetivo principal é assegurar uma
vaga para cada representante dos Regionais do País no COFECON. A proposta foi apreciada e
acolhida por 23 Presidentes dos Conselhos Regionais, que adiante será novamente será debatida
para uma possível aprovação no Plenário do COFECON. O Presidente assegurou que se trata de
uma proposta bem interessante para que os Regionais tenham pelo menos um assento garantido
para participar das deliberações do Sistema COFECON/CORECONs. O Presidente ainda abordou
em sua exposição, assuntos como a discussão sobre o Projeto de Lei que torna desobrigado o
diploma para algumas profissões, entre eles, o de economista e a falta de repasse do CORECONSP ao COFECON sobre a cota-parte, o que deixa o quadro financeiro do COFECON
comprometido e por fim. Após as suas exposições, o Presidente prosseguiu para o próximo
assunto. PRECIAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: Foram apreciados os seguintes
Processos administrativos, relatados pelo Conselheiro Luiz Alves Pordeus. Novos Registros:
Gabriella da Silva Cavancalti (Reg. 1788); Edgar Sarmento Bezerra (Reg.1789); Luiz Renato
Régis de oliveira (Reg. 1790); Rayssa Gonçalves m. Cabral (Reg. 1791); Diego Torquato
Ubaldime (Reg. 1792). Registro Ativo com Desconto: Ozelita Tome (Reg. 595). Cancelamento
de registro: Tulio Eduardo Maximo Rodrigues (Reg. 1528); Sebastiao Leandro Filho (Reg. 1476);
Denise de Castro Cunha Ribeiro (Reg. 582). Todos os Processos foram homologados. OUTROS
ASSUNTOS: O Presidente João Bosco Ferraz concedeu a oportunidade ao economista e
Consultor da Extramed Operadora de Planos de Saúde, Gilberto Martins, para falar sobre o
convênio firmado com o CORECON-PB sobre planos de saúde e odontológicos da Sulamerica. O
Consultor falou sobre o o Plano de saúde da Sulamerica e ressaltou a importância deste convênio
para os economistas, tendo em vista o referido Plano de Saúde estar em expansão, bem como
pela sua acessibilidade. O economista ainda ressaltou que este Plano ainda promove parcerias
para a realização de eventos de interesse do CORECON-PB, o que possibilita a liberação de
apoios de diversas naturezas, entre eles o financeiro. Destacou ainda que os próximos passos é
de intensificar a divulgação do Plano para os economistas, sendo extensivo aos dependentes.
Finalizou sua participação agradecendo a oportunidade e colocando-se a disposição do Conselho.
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, 25 de setembro de 2017.
___________________________________
Econ. João Bosco Ferraz de Oliveira
Presidente
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