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ATA DA 2ª SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO 
REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª REGIÃO-PB, 
REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 
2017. 

 
 

Às dez horas do dia vinte e um de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, 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 2017. 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 n 676ª Reunião Plenária Ordinária 
do COFECON; 3) Proposta do Plano de Ação e formação das Comissões de Trabalho; Informes 
dos Conselheiros; Outros assuntos e Encerramento. PARTICIPANTES – Conselheiros efetivos: 
João Bosco Ferraz de Oliveira, Antônio Cláudio Lopes Rocha, Sinézio Fernandes Maia, Luiz Alves 
Pordeus Junior. Conselheiros Suplentes: Francisco José de Barros e Rafael Bernardino de Sousa. 
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 676ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO COFECON, NOS DIAS 28/01 E 
29/01: O Presidente João Bosco Ferraz comunicou aos Conselheiros a sua participação na 676ª 
Reunião Plenária Ordinária do COFECON, no período de 03 e 04 de fevereiro do corrente ano. 
Em seus informes, comunicou alguns assuntos, como a queda de receitas sofrida pelos Conselhos 
do País ao longo dos últimos anos. Diante do contexto atual, falou ainda da proposta de reduzir  o 
repasse financeiro dos pequenos Conselhos para o COFECON dos atuais 20% para 15%, o que 
ficou de ser melhor analisada a proposta. Outros assuntos ainda foram abordados como as 
matérias especificas colocadas pelos Regionais e outras importantes, com destaque a proposta de 
manifestação do COFECON referente as Reformas Previdenciárias e Trabalhistas. Não havendo 
mais informes, prosseguiu-se para o próximo assunto. PROPOSTA DO PLANO DE AÇÃO E 
FORMAÇÃO DAS COMISSÕES DE TRABALHO - 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 acompanhamento da gestão financeira, 
eventos institucionais, aquisição da sede própria e atividades de fiscalização. 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. Assim, foi proposta a 
formação de Comissões com objetivo de envolver as áreas contempladas no Plano. O Presidente 
João Bosco Ferraz finalizou informando que repassará por e-mail aos Conselheiros para análise e 
ressaltou ainda que o Programa poderá ser revisado durante a gestão. Não havendo mais algo a 
tratar, prosseguiu-se para o próximo assunto. OUTROS ASSUNTOS: O Conselheiro Sinézio 
Fernandes Maia informou que recebeu convite para assumir a diretoria do Instituto de 
Desenvolvimento Econômico da Paraíba (IDEP) e na oportunidade solicitou aos Conselheiros a 
sugestão de Indicadores de Desempenho, bem como uma sugestão de ações para o órgão. O 
Conselheiro ainda destacou que sua intenção é de envolver o CORECON nas linhas de trabalho 
da Entidade e ao mesmo tempo buscar parcerias com outras entidades. Finalizou informando que 
em outras ocasiões fará reuniões e espera contar com a presença dos Conselheiros. O Presidente 
João Bosco também comunicou que O COFECON fará uma Sessão Plenária Ampliada no dia 23 
de março e nesta reunião o COFECON comunicou através do Ofício Circular 20/2017 a 
impossibilidade de custear as passagens aéreas e outras despesas para os Regionais. Assim, o 
Presidente João Bosco comunicou que a referida Sessão, apesar de não ser obrigatória a 
participação faz-se interessante o comparecimento. Na ocasião, solicitou sugestões de pautas 
para enviar ao COFECON. Não havendo nada mais a acrescentar, o Presidente João Bosco 
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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, 21 de fevereiro de 2017. 
 
 
 

             ___________________________________ 
 Econ. João Bosco Ferraz de Oliveira 

             Presidente 


