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ATA DA 1ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 04 DE 
JANEIRO DE 2016 – ELEIÇÃO E POSSE 
2016. 

 
 

Às dezesseis horas do dia quatro de janeiro do ano de dois mil e quinze, em sua sede situada 
a Av. Epitácio Pessoa, 2491, 1ª andar, sl. 04 nesta cidade de João Pessoa, PB, foi realizada a 
primeira sessão plenária ordinária do Conselho Regional de Economia da 21ª Região – PB - 
exercício 2016. Abrindo os trabalhos o Conselheiro Manoel de Deus Alves, Presidente em 
exercício nomeado para presidir a presente Sessão por ser o Economista de registro mais 
antigo do CORECON-PB, 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. O presidente da sessão 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 2016/2018, Efetivos economistas Antônio Cláudio Lopes Rocha, 
Sinézio Fernandes Maia e João Bosco Ferraz de Oliveira; Suplentes economistas Rafael 
Bernardino de Sousa, Maria Janete de Melo Pereira e Ruben Castedo Ramirez; 2) Eleição do 
Presidente e Vice-Presidente – Gestão 2016; 3) Palavra do Presidente e do Vice-Presidente 
Eleitos; 4) Formação da CTC – Comissão de Tomada de Contas para o exercício 2016; 5) 
Formação da Comissão de Licitação para o exercício 2016; Leitura e Deliberação da Ata da 10ª 
Sessão plenária Ordinária; Informes dos Conselheiros; Outros assuntos e Encerramento. 
PARTICIPANTES  – Conselheiros efetivos: João Bosco Ferraz de Oliveira, Martinho Leal 
Campos, Ricardo Aurélio de Araujo Arruda, Manoel de Deus Alves e Antônio Cláudio Lopes 
Rocha; Conselheiros Suplentes: Rafael Bernardino de Sousa e Ruben Castedo Ramirez. 
Participaram ainda o Gerente Thales Batista da Silva, o Conselheiro Federal Paulo Hermance 
Paiva e o Assessor Jurídico do CORECON-PB, Dr. Evilson Braz. POSSE DO NOVO TERÇO 
DE CONSELHEIROS - O presidente da Sessão, Conselheiro Manoel de Deus Alves, deu 
posse aos demais Conselheiros fazendo a leitura do Termo de Posse, tendo como 
Conselheiros Efetivos os economistas Antônio Cláudio Lopes Rocha, Sinézio Fernandes Maia 
e João Bosco Ferraz de Oliveira, sendo estes reeleitos e reconduzidos ao mandato; 
Conselheiros Suplentes, os economistas Rafael Bernardino de Sousa, Maria Janete de Melo 
Pereira, também reeleitos e reconduzidos ao mandato; e o economista Ruben Castedo 
Ramirez, assumindo o primeiro mandato. PALAVRA DO EX-PRESIDENTE MARTINHO LEAL 
CAMPOS: O Presidente da Sessão, Manoel de Deus Alves, franqueou a palavra ao 
Conselheiro Martinho Leal Campos, Presidente em exercício do CORECON-PB no exercício 
2015, para fazer considerações. Com a palavra, o Conselheiro destacou que assumiu a 
presidência tendo em vista o afastamento da presidente Zélia Almeida, por motivos de saúde. 
Comunicou que o foco da atuação da gestão foi voltado ao equilíbrio dos recursos financeiros 
do Conselho. Lamentou durante o exercício ter enfrentado problemas de saúde e de ordem 
pessoal o que o impossibilitou de realizar mais ações institucionais. O Presidente Martinho 
Campos aproveitou o ensejo para agradecer aos Conselheiros pela colaboração prestada a 
sua gestão, bem como cumprimentou ainda os servidores em especial ao exímio trabalho do 
Gerente Thales Batista. 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. Na oportunidade, o Conselheiro João Bosco 
Ferraz de Oliveira colocou seu nome a disposição. O Conselheiro Martinho Campos reforçou 
que o nome do Conselheiro João Bosco Ferraz veio em momento oportuno, tendo em vista que 
seu nome já vinha sendo estudado para assumir a presidência em exercícios anteriores, tendo 
o mesmo declinado por razões de seu envolvimento nas atividades da política paraibana o que 
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não seria condizente para aquele momento. O Conselheiro João Bosco justificou que sua 
candidatura agora foi fruto de convite dos colegas, informando ainda que vinha se preparando 
ao longo dos três primeiros anos de mandato como Conselheiro, conhecendo os atos 
normativos da entidade. Ressaltou ainda 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 Manoel de Deus Alves se 
colocou à disposição para ser o Vice-Presidente.  E não havendo nenhuma outra manifestação 
de interesse, os referidos nomes foram submetidos à apreciação ao Plenário. Havendo 
concordância dos presentes, os nomes dos conselheiros João Bosco Ferraz de Oliveira e 
Manoel de Deus Alves foram aclamados por todos e eleitos respectivamente Presidente e Vice-
Presidente do CORECON-PB para o exercício 2016, tomando posse de imediato. Ato contínuo, 
a Presidência da Sessão foi passada ao Presidente João Bosco Ferraz de Oliveira. 
PALAVRAS DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE – O Presidente Eleito João Bosco 
Ferraz de Oliveira agradeceu a todos o apoio recebido e cumprimentou ainda a gestão anterior 
pelas ações desenvolvidas para a categoria e mencionou 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 Manoel de Deus, tendo-o como seu vice-presidente. O Vice-Presidente 
eleito Manoel de Deus 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  – Após exposição da nova presidente, informou sobre 
exigibilidade e a importância da comissão de tomadas de contas, nos termos do Regimento 
Interno, sugeriu os nomes dos Conselheiros para sua formação nesta sessão plenária, ficando 
a referida comissão composta pelos Conselheiros: Antônio Cláudio Lopes Rocha, Celso Pinto 
Mangueira e Ricardo Aurélio de Araujo Arruda. A Comissão terá a presidência do Conselheiro 
Antônio Cláudio Lopes Rocha. COMISSÃO DE LICITAÇÃO – Ainda como instrumento de 
gestão, foi formada a Comissão de Licitação para o exercício de 2016, conforme termos do 
Regimento Interno, ficando constituída dos seguintes nomes: Conselheiros Martinho Leal 
Campos, Ruben Castedo Ramirez e o servidor Thales Batista da Silva como membros. 
EXPEDIENTE – ATA DA 10ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA: O Presidente eleito João 
Bosco Ferraz de Oliveira submeteu a ata da última sessão plenária ordinária, realizada em 14 
de dezembro de 2015, comunicando que foi encaminhada via e-mail para os conselheiros. Não 
havendo considerações, a ata da 10ª sessão plenária ordinária foi homologada por todos. 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, 
04 de janeiro de 2016. 
 
 
 

             ___________________________________ 
 Econ. João Bosco Ferraz de Oliveira 

             Presidente 
 

 
 
 

 
 
 
 


