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ATA DA 2ª SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO 
REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª REGIÃO-PB, 
REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018. 

 
 

Às dezesseis horas do dia dezessete de janeiro do ano de dois mil e dezoito, em sua sede situada 
a Av. Epitácio Pessoa, 2491, 1ª andar, Sala 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 Celso Mangueira 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) 
Apresentação do Plano de Trabalho e Formação das Comissões de Trabalho; 3) Painel de 
Indicadores Referenciais do Corecon 6) Outros assuntos e Encerramento; PARTICIPANTES – 
Conselheiros Efetivos: Celso Pinto Mangueira, João Bosco Ferraz de Oliveira, Antônio Claudio 
Lopes Rocha, Ricardo Aurelio de Araujo Arruda e Paulo Hermance Paiva. Conselheiros Suplentes: 
Ruben Castedo Ramirez e Ruben Castedo Ramirez. Participou ainda o Gerente Thales Batista da 
Silva, o economista Manoel de Deus Alves e a bacharel em economia, Monijany Lins de Goes. 
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 03 de janeiro, para análise dos Conselheiros. Informou que o documento foi 
encaminhado antecipadamente via e-mail para apreciação do colegiado. Não havendo 
considerações, a Ata foi homologada por todos. AÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA A 
FISCALIZAÇÃO: O Presidente Celso Mangueira comunicou que uma das prioridades da gestão 
serão as atividades de fiscalização no Conselho. Desta forma apresentou um painel de 
indicadores para a área da fiscalização, com o objetivo de buscar os resultados ao longo do 
período e mensurar o desempenho dos trabalhos realizados. Os Conselheiros concordaram com a 
proposta e recomendaram formalizar por meio de Resolução as atribuições do setor de 
fiscalização com o objetivo de facilitar o acompanhamento dos referidos Indicadores. Ficou ainda 
sugerido que seja feito pela Fiscal um Plano de Fiscalização e um relatório periódico das 
atividades desempenhadas quanto a fiscalização.  APRESENTAÇÃO DO PLANO DE 
TRABALHO E FORMAÇÃO DAS COMISSÕES DE TRABALHO: O Presidente Celso Mangueira 
submeteu à plenária a Proposta do Plano de Trabalho e abordou minuciosamente cada tópico do 
Plano, esclarecendo inclusive, que o Plano abarca ações nas áreas de fiscalização, cobrança e 
demais ações institucionais durante o exercício. Após a exposição do Plano, o Presidente ainda 
apresentou a proposta das Comissões de Trabalho com o objetivo de subsidiar a Gestão no 
cumprimento dos objetivos, distribuídos entre Comissões de Fiscalização, Tomada de Contas, 
Licitação, Finanças, Comunicação Institucional, Valorização da Profissão, Alunos de Economia e 
Perícia Judicial. O presidente Celso Mangueira salientou que a participação nas Comissões de 
trabalho está aberta aos economistas interessados, motivo pelo qual fez um convite particular para 
alguns economistas participarem desta Sessão Plenária. Ao final da exposição, o Presidente 
Celso Mangueira, comunicou que enviará por e-mail a proposta para a apreciação do Colegiado e 
na próxima Sessão plenária o Plano voltaria ser submetido para homologação. PAINEL DE 
INDICADORES REFERENCIAIS DO CORECON: O Presidente Celso Mangueira apresentou a 
proposta do Painel de Indicadores de Desempenho com a finalidade de medir e acompanhar o 
desempenho obtido ao longo do ano referentes as áreas de cobrança, operacional e novos 
registros. Em seguida, o Presidente submeteu ainda o panorama financeiro contendo o 
desempenho financeiro nos últimos 4 anos para o devido conhecimento do Plenário. Os 
Conselheiros por sua vez, elogiaram o desempenho financeiro no exercício de 2017 e 
cumprimentaram os trabalhos de cobrança realizados pela equipe administrativa ao longo do ano, 
o que contribuiu para uma boa arrecadação financeira no exercício. Após os informes e a analise 
dos Conselheiros, a referida proposta do Painel de Indicadores foi aprovada pelo colegiado. 
OUTROS ASSUNTOS: Ato contínuo, o Presidente Celso Mangueira agradeceu a presença da 
bacharel em economia Monijany Lins de Goes, cumprimentando-a ainda pelas boas vindas ao 
Conselho e também registrou a presença do economista e ex-conselheiro Manoel de Deus. 
Aproveitou o ensejo para divulgar a Proposta do Relatório da Gestão minutada pelo economista 
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como um dos instrumentos a ser utilizado pela Gestão. ENCERRAMENTO. Não havendo nada 
mais a acrescentar, o Presidente Celso Mangueira 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, 17 de janeiro de 2018. 
 
 

             ___________________________________ 
    Econ. Celso Pinto Mangueira 

Presidente 


