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ATA DA 6ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 01 DE 
JULHO DE 2016. 

 
 

Às dez horas do primeiro dia de julho 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 
sexta 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- Demonstrativo 
das Receitas e Despesas do primeiro semestre; 2- Participação do Presidente João Bosco no 
XXVIII ENE, na cidade de Parnaíba/PI; 3- Solicitação de apoio institucional e financeiro ao 
XXVI SINCE,a ser realizado na cidade de Natal/RN, no período de 31/08 a 02/09; 4- Solicitação 
de apoio institucional e financeiro pela ANGE (Associação Nacional dos Cursos d Graduação 
em Ciências Econômicas) a ser realizado em Campinas/SP. 5- Proposta de comemorações 
para o Dia do Economista. 6- Outros assuntos.  PARTICIPANTES – Conselheiros efetivos: 
João Bosco Ferraz de Oliveira, Celso Pinto Mangueira, Sinézio Fernandes Maia e Antônio 
Cláudio Lopes Rocha. Conselheiro Suplente: Francisco José de Barros. Participou ainda o 
Gerente Thales Batista da Silva. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO 
PRIMEIRO SEMESTRE - O Presidente João Bosco Ferraz submeteu o Demonstrativo das 
Receitas e Despesas até o mês de junho do corrente ano e fez um comparativo com o mesmo 
período dos exercícios 2015 e 2014. Informou que as receitas até o referido período totalizaram 
valor de R$ 111.211,53 e as despesas, R$ 79.531,62. O Presidente João Bosco Ferraz ainda 
informou o saldo bancário na conta de poupança do Conselho até a referida data, sendo R$ 
30.232,56, contra o saldo de R$ 39.675,63 no ano passado. Após informes submeteu a 
apreciação dos Conselheiros para análise. Ressaltou o cuidado que se deve ter com a gestão 
dos recursos financeiros do Conselho, sobretudo diante do cenário atual de algumas 
dificuldades em que os Conselhos do País estão passando. Não havendo considerações, o 
Presidente prosseguiu para o próximo assunto. PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE JOÃO 
BOSCO NO XXVIII ENE, NA CIDADE DE PARNAÍBA/PI – O Presidente João Bosco Ferraz 
falou de sua participação no XXVIII Encontro de Entidades de Economistas da Região 
Nordeste, que ocorreu no período de 15 a 17 de junho, na cidade de Parnaíba/PI. Na ocasião, 
o Presidente comunicou que houve várias palestras voltadas para a situação da região 
nordeste e que a organização do evento teve o envolvimento da Universidade de Parnaíba. Em 
seguida o Presidente distribuiu um expediente intitulado Carta de Parnaíba, que trata-se de um 
documento elaborado pelos Conselhos Regionais de Economia do Nordeste expressando as 
conclusões  que se chegou nos debates em torno da temática do evento, o qual teve o titulo: 
“O Protagonismo do Nordeste para o desenvolvimento do Brasil no século XXI. Após os 
informes e não havendo mais questionamentos, prosseguiu-se para o próximo item da pauta. 
SOLICITAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL E FINANCEIRO AO XXVI SINCE,A SER 
REALIZADO NA CIDADE DE NATAL/RN, NO PERÍODO DE 31/08 A 02/09 – O Presidente 
João Bosco Ferraz submeteu o pedido de apoio institucional e financeiro do CORECON-RN 
para a realização do XXVI Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia, que será realizado 
na cidade de Natal/RN, no período de 31 de agosto a 02 de setembro. O Presidente comunicou 
que o CORECON-RN solicita apoio financeiro aos Conselhos Regionais, contudo ressaltou 
ainda a dificuldade de doação financeira por parte de alguns Conselhos. Após as exposições o 
Presidente propôs uma doação financeira no valor de R$ 500,00, tendo em vista a atual 
situação financeira. Os Conselheiros concordaram com a proposta, contudo recomendaram ser 
feito uma melhor análise da situação, ao tempo em que sugeriram ver a média de doação dos 
demais Conselhos. SOLICITAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL E FINANCEIRO PELA ANGE 
(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
ECONÔMICAS) A SER REALIZADO EM CAMPINAS/SP – O Presidente João Bosco Ferraz 
na ocasião, também submeteu o pedido de apoio institucional e financeiro pela ANGE 
(Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Ciências Econômicas) ao Plenário. Após 
análise dos Conselheiros, ficou deliberado apenas o apoio institucional à Entidade, tendo em 
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vista as limitações orçamentárias do CORECON-PB. Sem mais questionamentos, o Presidente 
prosseguiu para o próximo assunto. PROPOSTA DE COMEMORAÇÕES PARA O DIA DO 
ECONOMISTA. O Presidente João Bosco Ferraz concedeu a oportunidade ao Conselheiros 
Celso Pinto Mangueira para apresentar a proposta de comemorações do Dia do Economista. 
Com a palavra, o Conselheiro apresentou as ideias de ações a serem feitas para a Semana do 
Economista, contemplando presença na mídia, como entrevistas na TV e rádio e divulgação de 
mensagens do COFECON nas redes sociais.Oportunamente tratou ainda de se realizar uma 
solenidade alusivo ao Dia do Economista, contemplando uma homenagem ao Economista do 
Ano, uma palestra sobre a Profissão do Economista e ainda uma mesa redonda com 
representantes da Indústria, Comércio e Agricultura. Oportunamente sugeriu a realização de 
cursos de curta duração para profissionais e estudantes no mês de agosto. Após as 
considerações dos Conselheiros, o Presidente João Bosco Ferraz cumprimentou o Conselheiro 
Celso Mangueira pela apresentação e o solicitou fazer um Plano de Ação contemplando as 
sugestões dos presentes, no que houve concordância por todos. OUTROS ASSUNTOS: O 
Conselheiro Sinézio Fernandes Maia recomendou voltar ao debate sobre a dispensa de 
projetos econômicos para financiamentos até 3 milhões de reais por parte do Banco do 
Nordeste. Na ocasião, o Conselheiro Francisco José de Barros concordou com a sugestão e  
reforçou que a dispensa de projetos pode implicar má utilização dos recursos por parte do 
empresário, além de ser um viés para o economista que trabalham com elaboração de projetos 
de viabilidade. Após as considerações, o Presidente João Bosco Ferraz concluiu que na 
próxima plenária voltará a rediscutir o referido assunto. 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, 01 de julho de 2016. 
       
 

           _______________________________________ 
 Econ. João Bosco Ferraz de Oliveira 

             Presidente 
 
 
 


