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ATA DA 9ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 08 DE 
NOVEMBRO DE 2016. 

 
 

Às dez horas do dia oito de novembro 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 
nona 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) Demonstrativo 
Das Receitas e Despesas até o mês de outubro de 2016; 2) Apreciação do Dossiê Eleitoral 
2016 e Homologação do Resultado; 3) Fixação do valor da anuidade 2017 do CORECON-PB e 
Taxas de emolumentos; 4) Apreciação do Balancete do 3º trimestre 2016; 5) Apreciação da 
Reformulação Orçamentária 2016; 6) Apreciação de Processos Administrativos; Outros 
assuntos e Encerramento.  PARTICIPANTES – Conselheiros efetivos: João Bosco Ferraz de 
Oliveira, Manoel de Deus Alves e Antônio Claudio Lopes Rocha. Conselheiro Suplente: Ruben 
Castedo Ramirez e Francisco José de Barros. Participou ainda o Gerente Thales Batista da 
Silva e o Conselheiro Federal Paulo Hermance Paiva. LEITURA, DISCUSSÃO E 
APRECIAÇÃO DA ATA DA 8ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA: - O Presidente João Bosco 
Ferraz submeteu aos Conselheiros a Ata da 8ª Sessão Plenária Ordinária, que ocorreu no dia 
28 de setembro para análise dos Conselheiros. Comunicou que o documento foi encaminhado 
antecipadamente via e-mail para apreciação do colegiado. Não havendo mais considerações, a 
referida Ata foi homologada por todos. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS 
ATÉ O MÊS DE OUTUBRO/2016 – O Presidente João Bosco apresentou aos Conselheiros o 
Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas realizadas até o mês de outubro do atual 
exercício e fez ainda um comparativo com o desempenho financeiro do mesmo período no 
exercício 2015. Constatou uma receita bruta arrecadada até o mês de outubro, no valor de R$ 
132.456,71 (cento e trinta e dois mil quatrocentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e um 
centavos) e despesa de R$ 130.890,00 (cento e trinta mil oitocentos e noventa reais). O 
Presidente João Bosco ainda informou o saldo bancário na conta de poupança do Conselho 
até o final de outubro, sendo R$ 2.084,56, contra o saldo de R$ 17.015,20 no ano passado. 
Após as exposições, sinalizou a necessidade de se fazer um esforço de cobrança para honrar 
os compromissos no mês de dezembro. Os Conselheiros relataram ainda uma preocupação 
com a queda de receitas ao longo do ano, o qual decorre de vários fatores, como a 
inadimplência, a baixa de registros e a redução do número de registrados. O Presidente 
sinalizou a importância de o sistema COFECON/CORECONs encampar uma luta para a 
inclusão do economista no setor público e ainda rever a metodologia do ensino e a formação 
do estudante do curso de economia. Não havendo mais considerações, o Presidente João 
Bosco prosseguiu para o próximo assunto.  APRECIAÇÃO DO DOSSIÊ ELEITORAL 2016 E 
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO ELEITORAL: O Presidente João Bosco iniciou 
submetendo à plenária o Dossiê Eleitoral das Eleições CORECON-PB-2016, informando que a 
eleição foi realizada dentro dos conformes e sem registros de ocorrências. Em seguida, o 
presidente fez um destaque sobre o sistema de votação pela internet, pela segunda vez 
implementada pelo sistema COFECON/CORECONs, o qual possibilita praticidade e segurança 
na votação e ainda contando com a adesão de todos os regionais no referido sistema de 
votação. Lembrou ainda que este ano houve chapa única para o Pleito e informou que a 
eleição teve 76 votantes de um total de 334 economistas aptos a votar. Destacou a segurança 
do processo eleitoral tendo em vista que possuir um sistema de auditoria. Após as colocações 
proclamou o resultado eleitoral. Não havendo mais questões ou pedidos de esclarecimento, o 
plenário homologou o Dossiê Eleitoral para envio ao COFECON. FIXAÇÃO DO VALOR DA 
ANUIDADE 2016 DO CORECON-PB E TAXAS DE EMOLUMENTOS: O Presidente João 
Bosco comunicou que recebeu do COFECON a Resolução nº 1.959, de 24 de outubro de 2016, 
a qual fixa o valor da anuidade 2017 e suas taxas de emolumento para os Conselhos de 
Economia. O Presidente destacou que o valor máximo da anuidade 2017 poderá ser até R$ 
545,87 (quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) e os Conselhos 
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Regionais poderão reduzir em até 20% deste valor definido. Ressaltou que o reajuste da 
anuidade foi de 9,5582% pelo INPC de agosto/2015 a julho/2016. O Presidente João Bosco 
ainda apresentou os valores das anuidades aplicados por alguns Conselhos do Nordeste, para 
fins de análise comparativa. O Conselheiro Ruben Castedo recomendou aplicar o mesmo 
índice correspondente para o reajuste da anuidade vigente. O Conselheiro Manoel de Deus 
ressaltou que o valor cobrado pelo CORECON-PB está bem abaixo do que outros regionais do 
Nordeste e concordou em colocar um reajuste perto da Inflação, com objetivo de acompanhar 
os reajustes de despesas ao longo do ano.  Após as considerações dos Conselheiros, o valor 
sugerido da anuidade para o exercício 2017 foi de R$ 459,60 (quatrocentos e cinqüenta e nove 
reais e sessenta centavos), representando uma correção de 9,55% em relação à anuidade 
anterior, bem como foi aprovada a nova tabela das taxas de Emolumento. Não havendo 
questionamentos, o valor da anuidade 2017, bem como as taxas de emolumento foram 
homologados pelos presentes. APRECIAÇÃO DO PROCESSO DA REFORMULAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO 2016: O Presidente João Bosco submeteu a proposta da 
Reformulação Orçamentária do exercício 2016 ao colegiado, apresentado pelo setor contábil, 
com a apreciação da Comissão de Tomada de Contas. Destacou que os ajustes foram 
realizados nas dotações referentes às despesas com eventos e serviços de divulgação e 
impressão. O Presidente João Bosco informou que os ajustes foram realizados nas seguintes 
dotações: Despesas com Eleição, tendo em vista que o Conselho pagou um débito referente a 
um custo do ano passado, despesas com publicações, Despesas Bancárias e Outros 
Encargos. Após as considerações e não havendo questionamentos, a Reformulação 
Orçamentária foi homologado pelos Conselheiros. Após os informes, prosseguiu para o 
próximo assunto. APRECIAÇÃO DO BALANCETE DO 3º TRIMESTRE: O Presidente João 
Bosco submeteu para efeito de homologação o Balancete do 3º trimestre do exercício 2016 já 
com o parecer da Comissão de Tomada de Contas para análise dos Conselheiros. 
Oportunamente destacou que neste período do exercício existe a tendência natural de as 
despesas superarem as receitas, o que em contrapartida, as receitas se sobrepõem às 
despesas sempre no início do exercício. No entanto, ressaltou que os esforços foram 
realizados no sentido de minimizar essa diferença, não só com a arrecadação, mas sobretudo 
com a diminuição de despesas. Ao final destacou que o relatório foi corretamente sintetizado e 
submeteu a apreciação do Plenário. Após as considerações dos Conselheiros, o Balancete do 
3º trimestre do exercício 2016 foi homologado por unanimidade. OUTROS ASSUNTOS: O 
Conselheiro Paulo Hermance comunicou que recebeu um Comunicado sobre o Seminário de 
Mediação e Arbitragem que se realizará no dia 21 de novembro na Associação Comercial do 
Estado. Ressaltou que é importante a participação de um representante do CORECON no 
referido evento. O Presidente João Bosco informou que irá encaminhar o referido Ofício aos 
Conselheiros para conhecimento. Finalizou comunicando a importância de o CORECON-PB ter 
um representante no 1º Encontro de Mediação e Arbitragem, que será realizado em 
Curitiba/PB, tendo em vista a importância do tema. 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, 08 de novembro de 
2016. 
       
 

           _______________________________________ 
 Econ. João Bosco Ferraz de Oliveira 

             Presidente 
 
 
 


