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ATA DA 10ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 14 DE 
DEZEMBRO DE 2016. 

 
 

Às dez horas do dia quatorze de dezembro 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 décima 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) Apreciação e Deliberação da Ata da Sessão Plenária realizada no dia 04 de novembro; 2) 
Balanço das atividades realizadas durante a Gestão; Outros assuntos e Encerramento.  
PARTICIPANTES – Conselheiros efetivos: João Bosco Ferraz de Oliveira, Manoel de Deus 
Alves, Martinho Leal Campos e Antônio Claudio Lopes Rocha. Conselheiro Suplente: 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 9ª SESSÃO 
PLENÁRIA ORDINÁRIA: - O Presidente João Bosco Ferraz submeteu aos Conselheiros a Ata 
da 8ª Sessão Plenária Ordinária, que ocorreu no dia 04 de novembro 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. BALANÇO DAS AÇÕES REALIZADAS DURANTE A GESTÃO 2016 – O Presidente 
João Bosco Ferraz submeteu aos Conselheiros o Relatório das Atividades realizadas durante a 
gestão e na ocasião, destacou que as ações foram voltadas para a gestão das finanças do 
Conselho e enalteceu os esforços para a diminuição de despesas operacionais, conforme 
Demonstrativo apresentado aos Conselheiros. O Presidente ainda informou a que a maior 
preocupação do sistema é quanto ao alto índice de inadimplência dos economistas, o que 
acarreta em uma queda na sua receita. Destacou, contudo, que ao longo do ano a gestão se 
preocupou de dar conhecimento ao Plenário de todos os atos administrativos e ainda foram 
feitas várias reuniões administrativas no sentido de acompanhar os trabalhos e ações 
desenvolvidas. Ao final de sua exposição, o Presidente João Bosco Ferraz cumprimentou aos 
Conselheiros pelas contribuições prestadas, destacando ainda o trabalho dos servidores do 
Conselho no alcance dos objetivos. Logo em seguida, franqueou a palavra aos Conselheiros. O 
Conselheiro Manoel de Deus, com a palavra, cumprimentou o Presidente João Bosco pela 
gestão desenvolvida ao longo do exercício, solicitando que se registre em um Relatório os 
problemas e as ações não concluídas durante o exercício para as providências da próxima 
gesetão. Falou ainda da importância da escolha de um Conselheiro em que efetivamente se 
disponha a colaborar ativamente com as ações do Conselho. Ao final, comunicou que está em 
seu segundo mandato de Conselheiro e não poderá renovar o mandato, ocasião em que 
agradeceu ao Plenário pela confiança e ressaltou que foi uma boa experiência seu mandato de 
Conselheiro durante o seu período. O Conselheiro Cláudio Rocha também cumprimentou o 
Conselheiro Manoel de Deus pela profícua contribuição prestada ao Conselho. Ressaltou em 
suas colocações a necessidade de o Conselho continuar na busca por um local próprio para a 
sua instalação. O Conselheiro Martinho Campos também comunicou que está em seu termino 
de mandato de Conselheiro e aproveitou o ensejo para ressaltar a complexidade e os 
problemas que o sistema COFECON/CORECONs enfrenta ao longo dos últimos anos o que 
dificulta o avanço em alguns temas importantes da legislação. Na ocasião, elogiou o Plenário 
do Conselho pelas ações realizadas nos últimos anos e lamentou seus problemas pessoais de 
saúde que enfrenta atualmente, contudo se colocou a disposição para colaborar com o 
CORECON. O Presidente João Bosco agradeceu ao Plenário pelos cumprimentos e ressaltou 
a qualidade do atual Plenário do CORECON-PB. Reforçou que o foco da sua gestão foi o 
cuidado com os recursos financeiros e que dada às circunstancias, a gestão foi impossibilitada 
de se realizar outros eventos importantes. Finalizou o discurso agradecendo pela colaboração 
do colegiado. OUTROS ASSUNTOS: O Conselheiro Federal Paulo Hermance Paiva 
comunicou aos Conselheiros a reeleição do economista Julio Miragaya como Presidente do 
COFECON para o exercício 2017, tendo como Vice, o economista Nei Cardim. O Presidente 
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João Bosco comunicou aos Conselheiros que o CORECON-PB entrará em recesso na semana 
do natal e ano novo. Ao mesmo tempo, definiu com o colegiado a data da primeira sessão 
plenária ordinária do exercício 2017 que será no dia 03 de janeiro.    ENCERRAMENTO: Não 
havendo considerações e informes, o Presidente Martinho Leal Campos 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, 14 de 
dezembro de 2016. 
       
 

           _______________________________________ 
 Econ. João Bosco Ferraz de Oliveira 

             Presidente 
 
 
 


