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ATA DA 7ª SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO 
REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª REGIÃO-PB, 
REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. 
 
 

 
 

Às dez horas do dia quatro de treze de junho do ano de dois mil e dezoito, em sua sede situada à 
Av. Epitácio Pessoa, 2491, 1º andar, Sala 04 nesta cidade de João Pessoa, PB, foi realizada a 
sétima 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 6ª Sessão Plenária Ordinária; 2) 
Apresentação do Relatório Executivo; 3) Avaliação das ações para a elaboração do documento 
com propostas para a economia paraibana; 4) Proposta para a realização do Curso de Perícia e 
Assistência Técnica Econômico-Financeira em João Pessoa; 5) Participação no III Seminário 
Brasil de Economia (15/06) em Recife organizado pelo Corecon-PE; 6) Comissões Temáticas de 
Trabalho; 7) Outros assuntos e Encerramento; PARTICIPANTES – Conselheiros Efetivos: Celso 
Pinto Mangueira, João Bosco Ferraz de Oliveira, Antônio Claudio Lopes Rocha, Paulo Hermance 
Paiva e Eduardo Henrique Gomes de Sousa. Conselheiro Suplente: Werton José Batista de 
Oliveira, Francisco José de Barros e Rafael Bernardino de Sousa. Participou ainda o Gerente 
Thales Batista da Silva e o economista Euro Fernando Duvoisin de Oliveira. O Conselheiro Laércio 
Damiane justificou sua ausência em razão de sua aula na Universidade no mesmo horário da 
referida Sessão. Já o Conselheiro Martinho Campos justificou sua ausência por conta de uma 
reunião na Junta Comercial do Estado no mesmo horário. LEITURA, DISCUSSÃO E 
APRECIAÇÃO DA ATA DA 6ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - O Presidente Celso 
Mangueira submeteu aos Conselheiros a Ata da 6ª Sessão Plenária Ordinária, que ocorreu no dia 
03 de maio, 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. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS: O Presidente Celso 
Mangueira fez uma abordagem dos Expedientes do COFECON, tais como: Ofício referente à 
manifestação de interesse para sediar o SINCE 2020, onde o Conselho precisa manifestar o 
interesse mediante a apresentação de um projeto preliminar até o dia 20 de julho; Ofício referente 
a uma solicitação de atualização da versão do Sistema Implanta com o objetivo de emitir relatórios 
de informações dos economistas registrados por faixa etária e sexo, para fins estatísticos. Por fim, 
outro expediente recebido foi referente a renovação da composição do Plenário, onde cada 
Regional teria que se manifestar quanto a quantidade e composição. Neste aspecto, o Presidente 
Celso Mangueira comunicou que foi enviado a resposta ao Cofecon manifestando a posição do 
Corecon-PB pela não aceitação da proposta do Grupo de Trabalho do Cofecon, mantendo a 
proposta que foi apresentada, por ocasião do Congresso em Belo Horizonte, em que promove o 
assento de todos os regionais no Plenário do Cofecon. Após os informes, o Presidente passou 
para o próximo assunto. PALAVRA DO PRESIDENTE DA ASCOM SOBRE PROPOSTA PARA 
CARTÃO DESCONTO: O Presidente Celso Mangueira passou a palavra ao Conselheiro e atual 
presidente da Associação Comercial do Estado (Ascom-JP), Rafael Bernardino. Com a palavra, o 
Presidente da Entidade comunicou que a Associação Comercial está promovendo uma ação para 
conceder cartão desconto aos seus conveniados, com o objetivo de comprar com desconto em 
uma das lojas credenciadas pela Ascom. Esclareceu que o objetivo do convênio é estimular as 
vendas dos comerciários, ao tempo em que promove benefícios aos economistas quando utilizam 
o cartão para realizarem suas compras. Salientou que ainda conversou com os donos de lojas 
para que promovam descontos atrativos com o intuito de oferecer um preço diferenciado para 
quem utilizar o cartão. Finalizou informando que a concessão do Cartão Desconto não trará ônus 
ao Conselho e nem ao economista. Não havendo mais questionamentos, o Presidente Celso 
Mangueira passou adiante ao próximo assunto. APRESENTAÇÃO DO RELATORIO 
EXECUTIVO: O Presidente Celso Mangueira apresentou o Relatório executivo financeiro relativo 
ao mês de maio do corrente ano, constatando uma receita de R$ 145.102,52 e uma despesa no 
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valor de R$ 109.928,19, até o dia 31 de maio. Em tempo, foi apresentado um comparativo com o 
desempenho dos anos anteriores. O Presidente ainda apresentou um relatório detalhado da 
composição das receitas e despesas ao longo do Período, bem como a previsão de receitas e 
despesas até o final do exercício. O Presidente ainda apresentou um quadro de registros no 
período e ainda abordou os trabalhos de cobranças realizados no período. Não havendo 
questionamentos pelos presentes, o Presidente avançou para o próximo assunto. AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO COM PROPOSTAS PARA A 
ECONOMIA PARAIBANA: O Presidente Celso Mangueira fez um registro dos encontros 
realizados com economistas e ainda com algumas autoridades convidadas, bem como a 
participações em entrevistas e eventos onde teve a oportunidade de falar sobre economia 
paraibana e o referido Projeto do Conselho. Em tempo, comunicou que visitou o presidente do 
Tribunal de Contas do Estado, André Carlo Torres, e na ocasião falou do Projeto e ainda da 
proposta de comemoração do centernário Celso Furtado, em 2020. O Presidente finalizou 
informando ainda que ficou acertado uma Conferência a ser realizada no dia 21 de junho, as 9h, 
no Auditório Celso Furtado, do TCE, cuja a capacidade é de aproximadamente 400 pessoas e 
solicitou aos conselheiros ampla divulgação para ter um público razoável neste evento. Não 
havendo mais informes, passou para o próximo assunto.  CURSO DE PERÍCIA E ASSISTENCIA 
TECNICA ECONOMICO-FINANCEIRA EM JOAO PESSOA, EM PARCERIA COM O COFECON: 
O Presidente Celso Mangueira comunicou que o Cofecon autorizou a realização do curso de 
Perícia e Assistência Técnica Economico-Financeira na cidade de João Pessoa e na ocasião 
apresentou a planilha de despesas, como coffe-break, hotel e  pagamento dos instrutores, o que 
totaliza um valor de aproximadamente R$ 30 mil reais. O Presidente comunicou que a meta inicial 
é definir o local aonde será realizado o curso e em seguida ver a possibilidade de convidar um juíz 
ou um perito renomado para proferir uma palestra durante o curso. Finalizou informando que fará 
ampla divulgação do curso, cuja meta é inscrever pelo menos 40 participantes. 
COMEMORAÇÕES E ATIVIDADES PARA O DIA DO ECONOMISTA: o Presidente Celso 
Mangueira apresentou propostas de atividades e ações para as comemorações do dia do 
economista, no mês de agosto, cujo objetivo maior é discutir o desenvolvimento regional e 
aproximar os estudantes da realidade da profissão de economista, além de possibilitar visibilidade 
ao Corecon-PB. Dentre as propostas apresentadas, estão: lançamento do Planejamento 
Estratégico2018-2020; Projeto Econômico para a Paraíba 2019-2022; lançamento da campanha 
“Corecon-PB rumo aos 40 anos”; evento socioeconômico de Educação Financeira; as ações do 
centenário dó nascimento de Celso Furtado e o Workshop Mercado de Trabalho para 
Economistas, a ser realizado na cidade de Campina Grande com os estudantes. 
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, 13 de junho de 2018. 
 

             ___________________________________ 
    Econ. Celso Pinto Mangueira 

Presidente 


