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ATA DA 8ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 28 DE 
SETEMBRO DE 2016. 

 
 

Às dez horas do dia vinte e oito de setembro 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 oitava 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 aos presentes e apresentou a seguinte pauta: 1- 
Demonstrativos das Receitas e Despesas até o dia 23 de setembro de 2016; 2- Informes sobre 
o Processo Eleitoral 2016 – Homologação da Chapa inscrita; 3- Balanço das ações realizadas 
em comemoração ao Dia do Economista; 4- Ofício Circular 117/2016/COFECON, que trata da 
escolha Destaque Econômico do Ano; 5- Outros assuntos.  PARTICIPANTES – Conselheiros 

efetivos: João Bosco Ferraz de Oliveira, Celso Pinto Mangueira, Antônio Claudio Lopes Rocha 
e Martinho Leal Campos. Conselheiro Suplente: Ruben Castedo Ramirez. Participou ainda o 
Gerente Thales Batista da Silva e o Conselheiro Federal Paulo Hermance Paiva. 
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS ATÉ O DIA 23 DE SETEMBRO DE 2016 
– O Presidente João Bosco Ferraz apresentou o Demonstrativo das Receitas e Despesas até o 
dia 23 de setembro 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$ 
125.280,86 e as despesas, R$ 114.459,68. O Presidente João Bosco Ferraz ainda ressaltou 
que parte das despesas do mês de agosto estão relacionadas com as atividades em 
comemoração ao Dia do Economista. 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$ 7.425,30, 
contra o saldo de R$ 19.440,48 no ano passado, o que implica no esforços de ações para a 
arrecadação de receitas. O Conselheiro Ruben Castedo também se manifestou apresentando 
uma análise comparativa do desempenho financeiro do atual exercício com os anos anteriores.  
Após informes submeteu a apreciação dos Conselheiros para análise. Não havendo 
considerações, o Presidente prosseguiu para o próximo assunto. - INFORMES SOBRE O 
PROCESSO ELEITORAL 2016 – 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 13 de 
setembro, data limite para as inscrições de chapas. O Presidente apresentou aos Conselheiros 
a Ata da Reunião da Comissão Eleitoral, datada de 15 de setembro, o qual houve a apreciação 
dos componentes da chapa intitulada “Em Defesa da Profissão” e constatação da regularidade 
de seus membros. 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. BALANÇO DAS AÇÕES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO 
ECONOMISTA – Ato contínuo, o Presidente João Bosco Ferraz fez um balanço das ações 

realizadas em alusão ao Dia do Economista, durante o mês de agosto, destacando que este 
ano foi marcado por novas ações com destaque para atividades desenvolvidas na mídia, a 
solenidade do Dia do Economista e ainda o workshop sobre Mercado de Trabalho realizado 
com os estudantes da UFPB. Além disso, destacou ainda que o Plano das ações foram 
apresentadas antes aos estudantes e membros do Centro Acadêmico de Economia da UFPB, 
os quais lhes permitiram a apresentação de sugestões. O Presidente João Bosco ainda 
lamentou pela impossibilidade de se fazer ações na cidade de Campina Grande, por razões de 
limitações financeiras. O Presidente também aproveitou a ocasião para agradecer aos 
Conselheiros pela contribuição de idéias e ainda cumprimentou, com destaque, o Conselheiro 
Celso Mangueira pelo trabalho prestado e a sua atuação enquanto Conselheiro designado para 
coordenar os eventos da Semana de Economia.  Sem mais informes, prosseguiu para o 
próximo assunto. OFÍCIO CIRCULAR 117/2016/COFECON, QUE TRATA DA ESCOLHA 
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DESTAQUE ECONÔMICO DO ANO – O Presidente João Bosco Ferraz comunicou que 
recebeu o Ofício Circular nº 117/2016 do COFECON, solicitando a indicação  de entidades que 
concorrerão à honraria “Destaque Econômico do Ano”, dentre as respectivas categorias. Após 
submeter a opinião dos Conselheiros, ficaram aprovadas as seguintes indicações de acordo 
com a respectiva modalidade. Modalidade Desempenho Técnico: IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; Modalidade Academia: FGV – Fundação Getúlio Vargas; Modalidade 
Mídia: Valor Econômico. Logo após, o Presidente João Bosco Ferraz informou que irá 
encaminhar a respectiva lista ao COFECON. OUTROS ASSUNTOS: O Conselheiro Celso 
Mangueira comunicou aos Conselheiros a sua solicitação de Registro Remido, tendo em vista 
ter completado os 70 anos de idade neste ano. Na oportunidade, informou ainda aos 
Conselheiros que se ausentará por um período de três meses aproximadamente por motivos 
de viagem, no entanto, afirmou estar à disposição para colaborar ou trocar idéias com a 
Gestão. 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, 28 de setembro de 2016. 
       
 

           _______________________________________ 
 Econ. João Bosco Ferraz de Oliveira 

             Presidente 
 
 
 


