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ATA DA 8ª SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO 
REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª REGIÃO-PB, 
REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2018. 
 
 

 
 

Às dez horas do dia cinco de julho 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 oitava 
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 7ª 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, 
Martinho Leal Campos, Paulo Hermance Paiva, Eduardo Henrique Gomes de Sousa e Laércio 
Damiane Cerqueira da Silva. Conselheiro Suplente: Francisco José de Barros.  Participou ainda o 
Gerente Thales Batista da Silva. O Conselheiro Claudio Rocha 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 exame médico marcado para o mesmo horário da 
Sessão Plenária. 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 13 de junho, 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 ao interesse do Regional 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. Apresentou ainda o Calendário de Eventos do sistema Cofecon/Corecons; Ofício 
do Cofecon nº 064/2018, o qual solicita divulgação de iniciativas fiscais nas redes sociais pelos 
Corecons do Norte e Nordeste, considerando que o assunto é de grande importância para o 
desenvolvimento regional. Neste aspecto, os Conselheiros sugeriram ainda enviar um expediente 
à bancada parlamentar paraibana solicitando o apoio. Outro Ofício recebido do Cofecon foi 
referente a consulta sobre o regramento para as certificações do Cofecon na área da Pericia, onde 
a proposta é de instituir o Exame Nacional de Pericia como uma avaliação para os profissionais 
que desejarem obter a certificação de Perito. Desta forma, o Ofício solicita uma manifestação de 
cada Corecon sobre a proposta de Resolução. Outros expedientes também foram apresentados 
aos Conselheiros, como o Oficio recebido do Diretor Presidente do Centro Celso Furtado, Roberto 
Saturnino, manifestando o apoio da Instituição às comemorações do centenário de Celso Furtado; 
o Projeto de Lei 439/2015, referente a consulta publica onde objetiva as atividades de gestão a 
serem obrigatoriamente ocupadas por um administrador, onde o Presidente Celso solicitou a 
divulgação e também o voto contrário a esse Projeto de Lei. Após todos informes, o Presidente 
passou para o próximo assunto. APRESENTAÇÃO DO RELATORIO EXECUTIVO: O Presidente 
Celso Mangueira apresentou o Relatório executivo financeiro relativo ao mês de junho do corrente 
ano, constatando uma receita de R$ 153.050,25 e uma despesa no valor de R$ 124.060,14, até o 
dia 30 de junho. Em tempo, foi apresentado um comparativo com o desempenho dos anos 
anteriores. Destacou ainda que, pelo desempenho financeiro do exercício passado, o Conselho 
tem como meta alcançar uma receita em torno de 80.0000,00 ao longo do segundo semestre, o 
qual desse valor já tem uma previsão de pouco mais de R$ 50.000,00 de débitos negociados até o 
final do exercício. O Presidente ainda apresentou um relatório detalhado da composição das 
receitas e despesas ao longo do primeiro semestre e mostrou um quadro de registros no período e 
ainda abordou os trabalhos de cobranças realizados no período. Não havendo questionamentos 
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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. Falou 
também das adesões importantes, como a do Ex-Secretário de Agricultura do Estado, José Costa 
e, o Auditor do Sindifisco, Acilino Madeira, o economista João Aurelio e o representante da União 
geral dos Trabalhadores, Pedro Severino de Souza. Destacou também que os Encontros 
periódicos possibilitaram uma boa discussão e aprendizado sobre a economia paraibana aos 
Conselheiros e economistas que participaram, além de contribuir para a imagem institucional do 
Corecon-PB. 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 falou da situação atual das inscrições para o 
Curso de Perícia e Assistência Técnica Econômico-Financeira, informando que até o momento 
tem 20 inscritos, mas alguns pendentes de pagamento. Alertou que a meta é alcançar pelo menos 
33 inscritos para que haja um ponto de equilíbrio em relação ao pagamento das despesas. O 
Conselheiro Laércio Cerqueira ressaltou que atualmente o quadro de peritos no Estado é 
incipiente para atender as demandas judiciais, onde 90% dos trabalhos periciais e assistenciais 
estão sendo realizados por contadores e economistas do estado de Pernambuco. Por isso, 
destacou que este Curso é uma ótima oportunidade para que os economistas paraibanos possam 
se qualificar e encontrar-se preparados para realizar pericias judiciais. O Presidente finalizou pediu 
empenho dos Conselheiros na divulgação do Curso com o objetivo de se conseguir uma boa 
quantidade de inscrições. 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; lançamento do cartão-desconto com a Associação Comercial do Estado; 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. Destacou ainda 
que o Superintendente do Banco do Nordeste colocou-se a disposição para proferir palestras, 
caso haja necessidade. APRECIAÇÃO DO BALANCETE DO 1º TRIMESTRE - EXERCÍCIO 2018: 
Ato contínuo, o Presidente Celso Mangueira submeteu o Processo do Balancete do 1º trimestre do 
exercício 2018 e apresentou o Parecer da Comissão de Tomada de Contas, o qual foi lido pelo 
Conselheiro Martinho Leal Campos. Em sua exposição, ressaltou que as Receitas contemplaram 
além das anuidades do exercício, as anteriores e ainda as anuidades em Dívida Ativa. Ainda na 
exposição, foi solicitado da Gerência um esclarecimento dos valores recebidos pelo advogado no 
valor de R$ 6.482,68. O Conselheiro Martinho Campos, em seguida, fez a leitura da Nota de 
Esclarecimento da Gerência, o qual justifica que o referido valor trata-se dos honorários 
contratuais mensais recebidos pelo advogado, correspondente aos meses de dezembro, janeiro, 
fevereiro e março do ano vigente. Após as leituras do Parecer e da Nota, o Presidente submeteu 
ao Plenário para julgamento do Balancete. Não havendo considerações, o Balancete do 1º 
trimestre do exercício 2018 foi homologado pelo Plenário. 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, 05 de julho de 2018. 
 

             ___________________________________ 
    Econ. Celso Pinto Mangueira 

Presidente 


