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ATA DA 7ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 20 DE 
JULHO DE 2016. 

 
 

Às dezesseis horas do dia vinte 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 
sétima 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- Definição dos 
membros da Comissão Eleitoral 2016; 2- Critérios para a escolha do economista para a 
homenagem “Economista do Ano”; 3- Informes sobre as comemorações para o dia do 
economista; 4- Outros assuntos.  PARTICIPANTES – Conselheiros efetivos: João Bosco 
Ferraz de Oliveira, Celso Pinto Mangueira, Manoel de Deus Alves e Sinézio Fernandes Maia. 
Conselheiro Suplente: Francisco José de Barros. Participou ainda o Gerente Thales Batista da 
Silva. DEFINIÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL 2015 E APRESENTAÇÃO 
DO NOVO REGIME DE VOTAÇÃO – O Presidente João Bosco Ferraz apresentou a Cartilha 
Eleitoral 2016, contendo as Normas e o Calendário Eleitoral, tendo como primeira etapa, a 
formação da Comissão Eleitoral. Na oportunidade, foram submetidos os nomes dos 
economistas que farão parte desta Comissão. Após apreciação dos nomes, com a 
concordância dos Conselheiros, ficou definido a Comissão Eleitoral 2016, composta dos 
seguintes economistas: Celso Pinto Mangueira, Martinho Leal Campos, Francisco José de 
Barros como efetivos e o economista Ruben Castedo Ramirez como Suplente. Ato contínuo, o 
Presidente João Bosco Ferraz também fez uma breve explanação aos Conselheiros do sistema 
eletrônico de votação, que a partir deste ano, será exclusivamente pela internet. Após as 
considerações a Comissão Eleitoral 2016 foi homologada por todos. Não havendo mais 
informes, o Presidente prosseguiu para o próximo assunto. DEFINIÇÃO DO HOMENAGEADO 
PARA A HOMENAGEM AO ECONOMISTA DO ANO: Ato contínuo, o Presidente João Bosco 
Ferraz submeteu a proposta de alteração da Resolução para homenagear o Economista do 
Ano e comunicou que os padrões da definição serão os mesmos dos anos anteriores, 
salientando, porém, que a única modificação foi a retirada da restrição da participação dos 
Conselheiros, o que possibilita estes também concorrerem à homenagem. Acolhido pelos 
demais, ficou ainda definido que os critérios para a escolha se dará através de uma analise da 
lista tríplice dos profissionais que estão se destacando ou merecem concorrer a referida 
condecoração. Desta forma, foram apresentados pelos Conselheiros presentes à Plenária os 
seguintes nomes para concorrer a homenagem: Ivaldo Mário Cavalcanti Brandão (Reg.0149), 
Patrick Morais Brasil (Reg.1475) e Rafael Bernardino de Sousa (Reg. 0351). Após as 
sugestões dos Conselheiros, ficou deliberada a proposta para escolher o indicado pela 
apreciação de suas respectivas sínteses curricular. O Presidente destacou que os referidos 
economistas são merecedores da referida Homenagem, pela sua atuação profissional e diante 
de seus relevantes serviços à profissão. Finalizou comunicando que solicitará aos profissionais 
formalmente o envio das sínteses curriculares dos economistas. INFORMES SOBRE AS 
COMEMORAÇÕES PARA O DO DIA DO ECONOMISTA – Ato contínuo, o Presidente João 
Bosco Ferraz concedeu a oportunidade ao Conselheiro Celso Mangueira para fazer uma 
síntese da programação para as comemorações do Dia do Economista. O Conselheiro 
informou que quanto a solenidade, está confirmada a presença do Ex-Presidente do 
COFECON, Paulo Dantas, para falar sobre a profissão e também a homenagem ao Ronald 
Queiroz, com relançamento de seu livro “Uma ponte pelo Abismo”. Comunicou que a 
solenidade ainda terá a homenagem ao Economista do Ano e finalizada com uma palestra, 
sendo mais provável com o Secretário de Agricultura. O Conselheiro Celso Mangueira ainda 
comunicou que foi dialogado com um diretor de uma escola pública estadual para a realização 
de uma palestra sobre a importância do economista na sociedade e ainda sobre o 
planejamento financeiro. Além disso, o Conselheiro também informou que está confirmada a 
palestra sobre a profissão na Câmara Municipal que está agendada para dia 10 de agosto. O 
Conselheiro finalizou informando que dará uma atenção a divulgação do evento às demais 



____________________________________________________________________ 
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 

 

entidades interessadas. Após os informes, prosseguiu para o próximo 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, 20 de julho de 2016. 
       
 

           _______________________________________ 
 Econ. João Bosco Ferraz de Oliveira 

             Presidente 
 
 
 


