
____________________________________________________________________ 
Av. Epitácio Pessoa, 2491, sala 04 – Bairro dos Estados 

João Pessoa – PB – 58030-002 – Telefax : (83) 3241-1089 

www.corecon-pb.org.br      corecon-pb@cofecon.org.br 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

ATA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 07 DE 
JUNHO DE 2016. 

 
 

Às dez horas do dia sete de junho 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 quinta 
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 Presidente do Conselho Federal de Economia, Econ. Julio Miragaya, saudou 
os presentes e comunicou que se trata de uma Sessão Plenária Especial tendo em vista a 
presença e a participação do Presidente do COFECON, que cumpre uma agenda de visitas 
aos Regionais do País. PARTICIPANTES – Conselheiros efetivos: João Bosco Ferraz de 
Oliveira, Martinho Leal Campos, Celso Pinto Mangueira, Sinézio Fernandes Maia e Antônio 
Cláudio Lopes Rocha. Conselheiros Suplentes: Francisco José de Barros, Ruben Castedo 
Ramirez e Guilherme José dos Santos. Participaram ainda o Gerente Thales Batista da Silva, a 
Fiscal Walquiria Cybelle Fernandes e o Conselheiro Federal, Paulo Hermance Paiva. 
PALAVRA DO PRESIDENTE DO COFECON - O Presidente João Bosco Ferraz de Oliveira 
concedeu a palavra ao Presidente do COFECON, Econ. Julio Miragaya. Com a palavra, o 
Presidente cumprimentou o colegiado do CORECON-PB e informou que sua visita faz parte de 
um cumprimento do Plano de sua Gestão, de visitar os Conselhos e ouvir suas demandas. Na 
ocasião, o Presidente distribuiu uma síntese do Plano de Trabalho do COFECON para o atual 
exercício. Em sua fala, iniciou abordando sobre o Projeto de Lei nº 658/07, que atualiza a 
Legislação da Profissão e legaliza outras questões de atuação do economista, explicando que 
o Projeto está em andamento e estava sob a coordenação do ex senador Edison Lobão, com a 
relatoria do senador Romero Jucá. Explicou que o Projeto atualmente está tramitando 
vagarosamente em função de o senador Edison Lobão não ter sido reeleito e ainda o Senador 
Romero Jucá estar envolvido na operação Lava Jato. Com relação a Linha de Organização 
Interna, falou sobre a eleição do sistema COFECON/CORECONs que atualmente terá um 
formato exclusivamente online para a votação e este ano contará com a participação de todos 
os Conselhos Regionais no processo. Falou também da importância de o Conselho adotar 
ações junto aos estudantes sobre o papel do economista na sociedade ao tempo em que 
ressaltou a necessidade de se rever a grade curricular e a preparação dos estudantes para o 
mercado. O Presidente também ressaltou a necessidade de se melhorar as relações do 
sistema CORECON/CORECONs com as universidades e faculdades. Também abordou a 
importância de ações no sentido de fiscalizar e proteger o campo de atuação do economista, 
tendo em vista que outros profissionais estão invadindo o campo de atuação. O Conselheiro 
Antônio Cláudio Lopes Rocha também concordou com a ideia e reforçou a necessidade da 
proteção do economista diante da atuação de outros profissionais. A Fiscal Walquiria Cybelle 
também fez considerações quanto a importância do apoio do COFECON no projeto de se 
colocar o economista nas prefeituras, tendo em vista a carência desse profissional em primeiro 
e segundo escalão. Abordou também a importância de o COFECON elaborar um Plano de 
Fiscalização que possibilite aos Regionais seus trabalhos de Fiscalização. O Presidente Julio 
Miragaya concordou com as colocações, bem como as referidas ações. Em sua exposição, 
também falou do aprimoramento do setor de comunicação do COFECON com a divulgação 
das ações dos Regionais e a melhoria das revistas periódicas contendo diversos artigos e 
estudos sobre economia. O Conselheiro Celso Mangueira apenas ressaltou a importância de 
se ter conteúdos nas revistas voltadas para a microeconomia, para que possa atender a um 
público empresarial. O Presidente também falou das ações junto a Superintendência do 
Patrimônio da União (SPU) para se conseguir imóveis e reforçou a importância de os 
Conselhos fazerem gestões junto ao referido órgão para obter um imóvel ou espaço físico 
adequado. O Presidente do CORECON-PB, João Bosco Ferraz, comunicou que compareceu a 
SPU e se reuniu com um dos chefes do Órgão sobre esta questão e que atualmente está 
fazendo acompanhamento dos imóveis disponíveis. O Economista Júlio Miragaya reforçou que 
está disponível para ajudar no que for preciso nas questões burocráticas. Ainda em sua 



____________________________________________________________________ 
Av. Epitácio Pessoa, 2491, sala 04 – Bairro dos Estados 

João Pessoa – PB – 58030-002 – Telefax : (83) 3241-1089 

www.corecon-pb.org.br      corecon-pb@cofecon.org.br 

 

exposição, o Presidente também falou sinteticamente das Comissões de Trabalhos e também 
de sua composição. O Presidente João Bosco Ferraz, com a palavra, entregou um Relatório 
apresentando a situação do CORECON-PB ao Presidente do COFECON. Em seguida o fez um 
convite para participar da Solenidade do Dia do Economista, bem como proferir uma palestra. 
Na ocasião, também fez outro pedido referente a possibilidade de o COFECON dispensar o 
CORECON-PB do pagamento do custeio da eleição. O Presidente do Conselho Federal de 
Economia comunicou que apreciará os pedidos e retornará posteriormente. Em seguida O 
Presidente João Bosco Ferraz, em função do avanço da hora, finalizou a Sessão e agradeceu 
ao Presidente pela visita e sua participação na referida Sessão Plenária. 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, 
07 de junho de 2016. 
       
 

           _______________________________________ 
 Econ. João Bosco Ferraz de Oliveira 

             Presidente 
 
 
 


