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ATA DA 2ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 17 DE 
FEVEREIRO DE 2016. 

 
 

Às dezesseis horas do dia dezessete de fevereiro 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 segunda 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 ao colegiado e distribuiu a pauta aos presentes, 
apresentando a seguinte programação: 1) Leitura, discussão e deliberação da Ata da 1ª 
Sessão Plenária Ordinária; 2) Informes sobre a participação do Presidente João Bosco Ferraz 
na 669ª Reunião Plenária Ordinária do COFECON; 3) Proposta do Plano de Trabalho para o 
exercício 2016; 4) Discussão e análise sobre o aumento da taxa de juros para o financiamento 
do FNE; 5) Formação da Comissão de Licitação para o exercício 2016; Informes dos 
Conselheiros; Outros assuntos e Encerramento. PARTICIPANTES  – Conselheiros efetivos: 
João Bosco Ferraz de Oliveira, Sinézio Fernandes Maia, Manoel de Deus Alves e Antônio 
Cláudio Lopes Rocha. Conselheiros Suplentes: Francisco José de Barros e Ruben Castedo 
Ramirez. Participaram ainda o Gerente Thales Batista da Silva e o Conselheiro Federal Paulo 
Hermance Paiva. LEITURA, DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DA ATA DA 1ª SESSÃO  
PLENÁRIA ORDINÁRIA  - O Presidente João Bosco Ferraz submeteu aos Conselheiros a Ata 
da 1ª Sessão Plenária Ordinária, que ocorreu no dia 04 de janeiro, 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. 
PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE JOÃO BOSCO NA 669ª REUNI ÃO PLENÁRIA 
ORDINÁRIA DO COFECON, NOS DIAS 28/01 E 29/01: O Presidente João Bosco Ferraz 
comunicou aos Conselheiros a sua participação na 669ª Reunião Plenária Ordinária do 
COFECON, no período de 28 a 29 de janeiro do corrente ano. Em seus informes, comunicou 
alguns assuntos, como o Projeto de Lei 658/2007, o qual altera a Lei 1411/1951, que atualiza a 
Regulamentação da Profissão do Economista. Destacou o impasse com o Conselho Federal de 
Administração no que tange a algumas partes conflitantes no referido Projeto. Durante sua 
exposição, o Presidente ainda informou os problemas e dificuldades enfrentados pelos 
Regionais com o Banco do Brasil neste início de ano para atualização cadastral. Comunicou 
ainda que o COFECON está em campanha para a aquisição da sede própria dos Regionais e o 
Presidente Julio Miragaya reforçou a necessidade de que cada um dos Conselhos adotem 
ações na Superintendência do Patrimônio da União (SPU) para a aquisição de suas sedes ou 
espaços. Não havendo mais informes, prosseguiu-se para o próximo assunto. PROPOSTAS 
DO PLANO DE TRABALHO PARA O EXERCÍCIO 2016 - Ato contínuo, o Presidente João 
Bosco Ferraz de Oliveira apresentou a proposta do Plano de Trabalho para o exercício vigente. 
Destacou algumas ações importantes como ações voltadas para a fiscalização, eventos 
institucionais, aquisição da sede própria e relações institucionais. O Conselheiro Sinézio 
Fernandes Maia cumprimentou o referido Plano de Trabalho e sugeriu adotar ações voltadas 
para educação continuada e se colocou à disposição para implementação de cursos voltados 
aos economistas. Já o Conselheiro Manoel de Deus Alves ressaltou a importância da 
participação dos Conselheiros nas ações de trabalho, tendo em vista o colegiado contar com 
um quadro de economistas experientes e influentes no mercado. Recomendou a formação das 
Comissões de Trabalho que possa englobar as ações propostas. O Presidente João Bosco 
Ferraz finalizou informando que o Programa poderá ser revisado durante a gestão e que fará 
reuniões administrativas durante o ano com o objetivo de acompanhar as referidas ações. Não 
havendo mais algo a tratar, prosseguiu-se para o próximo assunto. FORMAÇÃO DAS 
COMISSÕES DE TRABALHO – O Presidente João Bosco Ferraz solicitou ao Conselheiro 
Celso Mangueira para elaborar uma minuta da formação das Comissões com objetivo de 
envolver as áreas contempladas no Plano.  Não havendo mais considerações, prosseguiu para 
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o próximo assunto. DISCUSSÃO E ANÁLISE SOBRE O AUMENTO DA TAXA DE JURO S 
PARA O FINANCIAMENTO DO FNE  – O Presidente João Bosco Ferraz informou a sugestão 
do assunto pelo Conselheiro Francisco José de Barros e na ocasião concedeu a palavra ao 
Conselheiro para fazer as considerações. Com a palavra, o Conselheiro Francisco José de 
Barros abordou sobretudo quanto ao impacto que esse aumento da taxa de juros causaria nos 
financiamentos, afetando não somente os profissionais especialistas na elaboração de 
projetos, como também prejudicando os microempresários na busca do financiamento. 
Abordou ainda quanto a legalidade desse aumento. Ao final de sua exposição, sugeriu ao 
Plenário que o Conselho se manifestasse através de uma Nota enviada aos economistas e à 
imprensa. O Presidente João Bosco Ferraz, por sua vez, concordou com a idéia e sugeriu o 
Conselho elaborar uma Nota, com a concordância do colegiado. Sugeriu ainda aos 
Conselheiros Francisco Barros e Ruben Castedo para elaborar uma minuta e em seguida 
enviar aos Conselheiros para apreciação. PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO CALENDÁRIO 
DAS REUNIÕES PLENÁRIAS – o Presidente João Bosco Ferraz submeteu aos Conselheiros 
a proposta para a definição do calendário das sessões plenárias. Comunicou que nos últimos 
dois anos não houve definição de datas, sendo estas realizadas uma vez por mês de forma 
ocasional. Desta forma, o presidente propôs que haja uma definição de cada data como forma 
de deixar preagendada os dias de cada reunião. Na ocasião informou que irá definir a proposta 
de calendário e em seguida enviar por e-mail aos Conselheiros.  OUTROS ASSUNTOS: o 
Conselheiro Sinézio Fernandes Maia comunicou que realizará um curso voltado aos 
economistas sobre arbitragem. Mais adiante enviará os informes ao Conselho para fazer a 
devida divulgação. 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, 17 de fevereiro de 2016. 
 
 
 

             ___________________________________ 
 Econ. João Bosco Ferraz de Oliveira 

             Presidente 
 

 
 
 

 
 
 
 


