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ATA DA 1ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 03 DE 
JANEIRO DE 2017 – ELEIÇÃO E POSSE. 

 
 

Às dezesseis horas do dia três de janeiro do ano de dois mil e dezessete, em sua sede situada 
a Av. Epitácio Pessoa, 2491, 1ª andar, sl. 04nesta cidade de João Pessoa, PB, foi realizada a 
primeira sessão plenária ordinária do Conselho Regional de Economia da 21ª Região – PB- 
exercício 2017. A Sessão foi presidida pelo Conselheiro João Bosco Ferraz de Oliveira por ser 
o Economista de registro mais antigo do CORECON-PB, o qual iniciou a sessão dando as boas 
vindas aos presentes na primeira Sessão Plenária do ano e saudando os novos Conselheiros 
que irão tomar posse para integrar a composição do Plenário. Em seguida distribuiu a pauta 
aos presentes, apresentando a seguinte programação:1) Posse dos Conselheiros efetivos e 
suplentes eleitos para renovação do Terço de Conselheiros, para o mandato 2017/2019, 
Efetivos economistas Eduardo Henrique Gomes de Souza, Laércio Damiane Cerqueira da Silva 
e Luiz Alves Pordeus Junior; Conselheiros Suplentes os economistas Hilton Egidio de Oliveira, 
José Fernando Chagas e Cleantony Ribeiro de Medeiros.; 2) Eleição do Presidente e Vice-
Presidente – Gestão 2017; 3) Palavra do Presidente e do Vice-Presidente Eleitos; 4) Formação 
da CTC – Comissão de Tomada de Contas para o exercício 2017; 5) Formação da Comissão 
de Licitação para o exercício 2017; Informes dos Conselheiros; Outros assuntos e 
Encerramento.PARTICIPANTES – Conselheiros efetivos: João Bosco Ferraz de 
Oliveira,Antônio Cláudio Lopes Rocha; Luiz Alves Pordeus Junior e Laércio Damiane Cerqueira 
da Silva. Conselheiros Suplentes: Francisco José de Barros, José Fernando Chagas e Hilton 
Egídio de Oliveira. Participaram ainda o Gerente Thales Batista da Silva, o Conselheiro Federal 
Paulo Hermance Paiva e o ex-Conselheiro Martinho Leal Campos.POSSE DO NOVO TERÇO 
DE CONSELHEIROS–Ato contínuo, presidente da Sessãodeu posse aos demais Conselheiros 
fazendo a leitura do Termo de Posse,tendocomo Conselheiros Efetivos os economistas, 
Laércio Damiane Cerqueira da Silva e Luiz Alves Pordeus Junior. Conselheiros Suplentes, os 
economistas Hilton Egidio de Oliveira e José Fernando Chagas.Todos os economistas 
assumiram imediatamente seus mandatos. Os economistas Eduardo Henrique Gomes de 
Sousa e Cleantony Ribeiro de Medeiros estavam impossibilitados de comparecer à Sessão 
mas foram devidamente empossados. Após a Posse, o Presidente passou para o próximo 
assunto da Pauta. PALAVRA DO EX-PRESIDENTE JOÃO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA: 
O Conselheiro João Bosco, Presidente no exercício 2016,comunicou que o exercício anterior 
foi marcado pelo controle das finanças do Conselho e concentrou suas principais atividades em 
ações institucionais, como por ocasião da Semana do Economista. Destacou também a sua 
participação em alguns eventos importantes do Sistema COFECON/CORECONs. Ressaltou 
também que apesar de ter sido um ano bastante difícil para os Conselhos Regionais, tendo em 
vista a perda de receitas, a gestão fez um esforço  para manter o equilíbrio financeiro da 
Entidade. Ao final aproveitou o ensejo para agradecer aos Conselheiros pela colaboração 
prestada a sua gestão, informou que fez ótimos contatos com os economistas do Sistema 
COFECON/CORECONs e ainda cumprimentou os servidores pelo ótimo trabalho 
desempenhado durante o exercício.Ao final das considerações, comunicou estar à disposição 
do Plenário para colaborar com a próxima gestão.ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE E VICE-
PRESIDENTE - Ato contínuo, em conformidade com o art. 22 do Regimento Interno do 
CORECON-PB, o presidente da sessão concedeu a oportunidade para a manifestação de 
candidaturas para o cargo de Presidente e Vice no atual exercício. O Conselheiro destacou que 
a oportunidade estaria aberta inclusive para os novos profissionais, possibilitando uma nova 
gestão e novas idéias. Não havendo manifestação de interesse, o Conselheiro João Bosco 
colocou o seu nome à disposição para a continuidade da gestão. O Conselheiro Martinho 
Campos se manifestou favorável a continuidade do mandato do Conselheiro João Bosco tendo 
em vista o exímio trabalho desenvolvido na gestão anterior além de possuir um perfil bastante 
adequado para representar o Conselho. O Conselheiro João Bosco justificou que o mandato de 
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um ano apenas é um período curto para se fazer uma boa gestão e declarou que a sua 
continuidade é uma forma de colaborar melhor com o Conselho e a categoria e presumiu ser 
um ano de desafios, tendo em vista o atua cenário ser de algumas dificuldades. Ressaltou que 
pretende contar com a colaboração dos Conselheiros e servidores para fazer uma gestão 
adequada, bem como na busca de novos horizontes para o CORECON-PB. Oportunamente, o 
conselheiro Antônio Cláudio Lopes Rocha se colocou à disposiçãoparaser o Vice-Presidente. E 
não havendo nenhuma outra manifestação de interesse, os referidos nomes foramsubmetidos 
à apreciação ao Plenário. Havendo concordância dos presentes, os nomes dos conselheiros 
João Bosco Ferraz de Oliveira e Antônio Cláudio Lopes Rocha foram aclamados por todos e 
eleitos respectivamente Presidente e Vice-Presidente do CORECON-PB para o exercício 2017, 
tomando posse de imediato.PALAVRAS DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE– O 
Presidente EleitoJoão Bosco Ferraz de Oliveira agradeceu a todos o apoio recebido 
emencionou que será um grande desafio em dar continuidade aos trabalhos que o CORECON-
PB vem desenvolvendo, sobretudo com o desafio de zelar pelos recursos financeiros. 
Ressaltou que contará com a colaboração dos Conselheiros para a elaboração de Planos de 
Trabalho e destacou a satisfação em trabalhar com o Conselheiro Claudio Rocha, tendo-o 
como seu vice-presidente. O Vice-Presidente eleito Cláudio Rocha também agradeceu a sua 
indicação e comunicou estar à disposição do Presidente e do Plenário para colaborar com as 
ações institucionais e na busca de melhorias para o Conselho. Não havendo mais 
considerações, prosseguiu para o próximo assunto.COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS – 
Ato contínuo, informou sobre exigibilidade e a importância da comissão de tomadas de contas, 
nos termos do Regimento Interno.Em seguida foi sugerido os nomes dos Conselheiros para 
sua formação nesta sessão plenária, ficando a referida comissão composta pelos 
Conselheiros: Luiz Alves Pordeus Junior,José Fernando Chagase Celso Pinto Mangueira 
Arruda. A Comissão terá a presidência do Conselheiro Celso Pinto Mangueira. COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO –Ainda como instrumento de gestão, foi formada a Comissão de Licitação para o 
exercício de 2017, conforme termos do Regimento Interno, ficando constituída dos seguintes 
nomes: ConselheirosFrancisco José de Barros, Ruben Castedo Ramirez e o servidor Thales 
Batista da Silva como membros.OUTROS ASSUNTOS: O Vice-Presidente Cláudio Rocha 
cumprimentou aos Conselheiros pelo ingresso no Plenário e falou da importância que se tem 
em ser Conselheiro de uma Entidade de tamanha seriedade como é o CORECON-PB para a 
sociedade. Reforçou a importância da presença e participação dos Conselheiros nas Sessões 
Plenárias como forma tornar produtiva e dinâmica as reuniões. 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, 03 de janeiro de2017. 
 
 
 

             ___________________________________ 
Econ. João Bosco Ferraz de Oliveira 

Presidente 
 

 
 
 

 
 
 
 


