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ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO 
REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª REGIÃO-PB, 
REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 
2018. 

 
 

Às dezesseis horas do dia sete de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, em sua sede situada a 
Av. Epitácio Pessoa, 2491, 1º andar, Sala 04 nesta cidade de João Pessoa, PB, foi realizada a 
terceira sessão plenária ordinária do Conselho Regional de Economia da 21ª Região – PB- 
exercício 2018. 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 2ª 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 e Paulo Hermance Paiva. Conselheiros Suplentes: Ruben Castedo Ramirez e 
Francisco José de Barros. Participou ainda o Gerente Thales Batista da Silva. LEITURA, 
DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DA ATA DA 2ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - O Presidente 
Celso Mangueira Ferraz submeteu aos Conselheiros a Ata da 2ª Sessão Plenária Ordinária, que 
ocorreu no dia 17 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. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ATÉ O DIA 28 
DE FEVEREIRO/2018 O Presidente Celso Mangueira apresentou o Relatório Financeiro relativo 
ao mês de janeiro do corrente ano, constatando uma receita de R$ 30.704,36 e uma despesa no 
valor de R$ 24.765,62. Não havendo questionamentos, prosseguiu-se para o próximo assunto. 
DELIBERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA O EXERCÍCIO E COMISSÕES DE 
TRABALHO: O Presidente Celso Mangueira submeteu o Plano de Trabalho após as sugestões e 
observações colhidas dos Conselheiros durante o início de Gestão, no que ficou aprovada a 
designação por portaria da composição de cinco Comissões Temáticas do Corecon-PB, a saber: 
Comissão de Fiscalização, Registro e Cobrança;  Comissão de Interação com as Universidades e 
Escolas de Ensino Médio de Educação e Valorização Profissional e de Comunicação; Comissão 
de Perícia e Arbitragem; Comissão de Planejamento Estratégico, Modernização e Qualidade de 
Gestão; e a Comissão de Finanças. HOMOLOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO REFERENTE ÀS 
DIRETRIZES REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO O Presidente Celso Mangueira submeteu 
propostas de Resolução, tendo em vista as recomendações acordadas na 2ª Sessão Plenária 
Ordinária referentes à implantação do Manual de Fiscalização e ao Plano de Fiscalização. Após a 
análise das propostas de Resolução pelos Conselheiros, foram homologados dois instrumentos 
para efetivar a fiscalização da Profissão de Economista no Corecon-PB: a Resolução que implanta 
o Manual de Fiscalização do Exercício da Profissão de Economista 2015 e define as atribuições 
do Profissional de Fiscalização; e o Plano de Fiscalização 2018. Estabeleceu-se ainda que as 
seguintes entidades e órgãos a serem fiscalizados neste primeiro semestre serão: Sebrae; as 
empresas de Consultoria que lhe prestam serviços de economia e finanças; e Secretaria Executiva 
de Empreendedorismo da Paraíba. Estabeleceu-se também as seguintes metas para 2018: 
realizar um crescimento líquido de 30 registros de pessoas físicas e crescer em 50% o número de 
registros de pessoas jurídicas. OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVÊNIO COM O CARTÓRIO 
TOSCANO DE BRITO: O Presidente Celso Mangueira informou ao Plenário que foi firmado o 
convênio com o Instituto de Protestos da Paraíba em 2017 de forma a possibilitar que devedores 
de anuidades tenham seus débitos protestados em cartório e seja resguardado ao Conselho o 
direito do crédito nas situações descritas a seguir: os devedores com 4 anuidades em aberto sem 
ação judicial; os devedores com até 4 anuidades em aberto sem negociação de débito; os 
devedores com anuidades 2018 em aberto no mês de abril do corrente com outras anuidades sem 
pagamento. Essas iniciativas de protesto cartorial serão tomadas após ouvido o jurídico. Espera-
se que com a operacionalização do convênio os índices de inadimplência reduzam de 41% para 
30% de registrados pessoas físicas e de 35% para 20% de registrados pessoas jurídicas. O 
protesto do título levará a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes 
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(negativação). Assim, o Presidente Celso Mangueira finalizou que dará início de imediato a 
operacionalização do Convênio. AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DA ASCOM SOBRE ALUGUEL 
DE SALA PARA O CORECON-PB. O Presidente Celso Mangueira deu conhecimento ao Plenário 
quanto a proposta apresentada pela a Associação Comercial da Paraíba (ASCOM/PB), presidida 
pelo conselheiro Rafael Bernardino, de disponibilizar espaço no imóvel da ASCOM/PB com 
aluguel de R$ 600,00. A proposta representa uma economia de R$ 980,00 que acrescida de R$ 
140,00 do não uso de vale transporte e da isenção de despesa com água de R$ 65,00 que totaliza 
R$ 1.085,00. Ficou definido que o Conselho tomará uma decisão na 4ª Sessão Plenária, a partir 
da avaliação do local pelas partes interessadas e da apuração dos custos da mudança, dos 
serviços de instalações elétricas, das adaptações da rede de computadores e segurança e dos 
serviços de conservação do prédio atual exigido em contrato. Dada a fragilidade da situação 
econômico-financeira do Corecon-PB, recomendou-se além da captação de novas receitas a 
redução de gastos para buscar o equilíbrio financeiro em 2018. O Presidente Celso Mangueira 
finalizou informando que a mudança implicaria em uma de aproximadamente 10,66% do total de 
gastos em 2017, com valor mensal de R$ 1.580,00 no aluguel atual. FÓRUM DE PRESIDENTES 
E A 682ª PLENÁRIA AMPLIADA DO COFECON: O Presidente Celso Mangueira e o vice-
presidente do Corecon-PB, João Bosco Ferraz fizeram uma explanação sobre suas participações 
no Fórum de Presidentes e também na 682ª Sessão Plenária Ampliada do Cofecon. Na ocasião, 
entregou o Relatório do Fórum aos Conselheiros e também apresentou esclarecimentos sobre as 
discussões no Fórum, bem como da  682ª Plenária Ampliada do Cofecon. 
 OUTROS ASSUNTOS: O Presidente Celso Mangueira entregou aos conselheiros o cronograma 
das Sessões Plenárias agendadas para 1a quarta-feira de cada mês: 7/3, 4/4, 2/5, 6/6, 4/7, 1/8, 
5/9, 3/10, 7/11 e 5/12. As sessões ocorrerão no horário das 10h00 na sede do Conselho. Ato 
contínuo, o Presidente concedeu a oportunidade aos Representantes da Unimed Walmar Dantas e 
Rafaela Guimaraes para falar sobre o Convênio firmado entre o Plano de Saúde Unimed e o 
Corecon-PB quanto as facilidades aos economistas registrados. 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, 07 de fevereiro de 2018. 
 
 

             ___________________________________ 
    Econ. Celso Pinto Mangueira 

Presidente 


