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ATA DA 11ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 03 DE 
OUTUBRO DE 2018. 
 

Às nove horas do dia três de outubro 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 décima 
primeira 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 10ª Sessão Plenária Ordinária; 2) 
Demonstrativo da Receita e Despesa até o mês de setembro e ações de cobrança e fiscalização e 
resultados alcançados e a realizar; 3 Informes sobre Curso de Perícia e Assistência Técnica 
Econômico-Financeiro e desdobramentos; 4) Informes sobre o lançamento do Projeto “Paraíba: 
Desafios ao Desenvolvimento”; 5) Informes sobre a participação do Presidente Celso Mangueira e 
os Delegados no SINCE e na 686ª - Sessão Plenária Ampliada em Porto Velho-RO; 6) Fixação do 
valor da anuidade 2019 do Corecon-PB e taxas de emolumentos. Orçamento preliminar 2019;  7) 
Informes sobre o Processo Eleitoral 2019. Homologação da Chapa Inscrita; 8) Designação de 
Conselheiro Efetivo no lugar do Conselheiro Laércio Cerqueira; 9) Atividades preparatórias para 
realização do Since e celebração do centenário de Celso Furtado em 2018. 10) Outros assuntos e 
Encerramento; PARTICIPANTES – Conselheiros Efetivos: Celso Pinto Mangueira, João Bosco 
Ferraz de Oliveira Martinho Leal Campos, Eduardo Henrique Gomes de Souza, Paulo Hermance 
Paiva, e Antônio Claudio Lopes Rocha. Conselheiros Suplentes: Francisco José de Barros e 
Werton José Batista de Oliveira. Participaram ainda o Gerente Thales Batista e os economistas 
Euro Fernando Duvoisin de Oliveira e Rodrigo Alves da Costa. O Conselheiro Ruben Castedo 
Ramirez justificou sua ausência por imprevistos de ordem pessoal. LEITURA, DISCUSSÃO E 
APRECIAÇÃO DA ATA DA 10ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - O Presidente Celso 
Mangueira submeteu aos Conselheiros a Ata da 10ª Sessão Plenária Ordinária, que ocorreu no 
dia 06 de setembro, para análise dos Conselheiros, comunicando que o documento foi 
encaminhado antecipadamente via e-mail para apreciação do colegiado. Não havendo 
considerações ou objeções, a Ata foi homologada por todos. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS 
E DESPESAS ATÉ O MÊS DE SETEMBRO-2018: O Presidente Celso Mangueira apresentou o 
comportamento financeiro até o mês de setembro para análise dos Conselheiros, ao tempo em 
que mostrou a previsão de receitas e despesas até o final do exercício. Em tempo, fez uma 
análise do quadro de registros, informando o quantitativo de novas inscrições e baixas de registro. 
Em seguida, apresentou o panorama financeiro, contendo a previsão de receitas e despesas até o 
final do exercício. Não havendo questionamentos ou observações, o Presidente prosseguiu para o 
próximo assunto. INFORMES SOBRE CURSO DE PERÍCIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
ECONÔMICO-FINANCEIRO E DESDOBRAMENTOS: O Presidente Celso Mangueira fez um 
balanço da realização do curso de Perícia e Assistência Técnica Econômico-Financeiro, em 
parceria com o Cofecon, infomando que o Curso foi realizado com êxito e que o próximo passo 
será a visita os tribunais para entregar um documento contendo a relação dos profissionais de 
economia que fizeram o curso. O Presidente ainda apresentou o Ofício enviado ao Cofecon o qual 
pede o ressarcimento dos valores pagos com aluguel de sala e coffee-break, cujo valor totaliza R$ 
10.848,56, haja vista que o curso alcançou uma boa arrecadação. Não havendo mais informes, 
passou para o próximo assunto. INFORMES SOBRE O LANÇAMENTO DO PROJETO 
“PARAÍBA: DESAFIOS AO DESENVOLVIMENTO: O Presidente comunicou o evento de 
lançamento do documento “Paraíba: Desafios ao Desenvolvimento. Documento Básico” no dia 25 
de setembro, na Associação Comercial da Paraíba. Destacou que o lançamento contou com a 
presença de alguns jornalistas e ainda a participação de alguns convidados, entre eles, o 
Presidente do CRA-PB e a vice-presidente do CRC-PB. Informou ainda que no ultimo dia 02 foi 
realizado uma reunião com a participação do economista Francisco Nunes de Almeida sobre o 
Fórum Paraibano de Pensamento Econômico, tratando de seu objetivo e suas propostas de 
realização. Após a exposição, comunicou que ficou acertado com os economistas a realização do 
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primeiro Fórum no próximo dia 23 de outubro para debater assuntos de economia paraibana e que 
na ocasião vai convidar as entidades para participar do evento. INFORMES SOBRE A 
PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE CELSO MANGUEIRA E OS DELEGADOS NO SINCE E NA 
686ª - SESSÃO PLENÁRIA AMPLIADA EM PORTO VELHO-RO:  O Presidente Celso Mangueira 
deu informes sobre sua participação no XXVI Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia 
(SINCE), na cidade de Porto Velho-RO, com a participação dos Conselheiros João Bosco Ferraz e 
Paulo Hermance Paiva, enquanto Delegados representantes do Corecon-PB no evento. O 
Presidente em sua exposição, fez uma síntese do evento e destacou sua defesa e apresentação 
quanto a candidatura do Corecon-PB para sediar o próximo SINCE, em João Pessoa, onde teve 
como concorrente, o Corecon-PR. O Presidente informou que na ocasião, o Corecon-PR declinou 
de sua candidatura sob a condição de sediar o no ano de 2022 o referido evento em Curitiba, no 
que houve a concordância do colegiado. Além disso, apresentou informes sobre os grupos de 
trabalho e as participações dos Delegados, bem como deu informes sobre alguns assuntos 
tratados na Sessão Plenária Ampliada do Cofecon. FIXAÇÃO DO VALOR DA ANUIDADE 2019 
DO CORECON-PB E TAXAS DE EMOLUMENTOS:  O Presidente Celso Mangueira apresentou 
aos Conselheiros a Resolução 1995/2018 do Cofecon, o qual fixa os valores da anuidade 2019. 
Na ocasião, o Presidente ressaltou que alguns Conselheiros, no ano passado, recomendaram 
fechar o valor da anuidade em função do orçamento do Conselho, o que desta forma, apresentou 
uma síntese sobre propostas de valores da anuidade, de acordo com o orçamento e ainda 
considerando o número de profissionais que efetivamente paga em dia seus valores. Em sua 
exposição, apresentou uma tabela comparativa das anuidades cobradas por alguns regionais do 
nordeste e ainda as taxas de emolumento a serem aprovados. Após sugestões dos presentes, 
ficou acertado em uma sessão extraordinária para rever a proposta, discutir e homologá-lo em 
reunião posterior, no que foi concordado pela maioria. INFORMES SOBRE O PROCESSO 
ELEITORAL 2018 – HOMOLOGAÇÃO DA CHAPA INSCRITA: O Presidente Celso Mangueira 
comunicou aos Conselheiros que recebeu a inscrição de apenas uma chapa para o processo 
eleitoral de renovação do terço do CORECON-PB, até o dia 12 de setembro, data limite para as 
inscrições de chapas. O Presidente apresentou aos Conselheiros a Ata da Reunião da Comissão 
Eleitoral, datada de 14 de setembro, o qual houve a apreciação dos componentes da chapa 
intitulada “Contribuindo para a Valorização Profissional” e constatação da regularidade de seus 
membros. Comunicou ainda que, seguindo o Calendário Eleitoral, também levantou a base 
eleitoral preliminar dos eleitores aptos a votar, constatando um total de 299 economistas estão 
aptos a votar atualmente. Em tempo, informou que já foi pago o valor relativo aos custos do 
regional pelo sistema Cofecon/Corecons, totalizando o valor de R$ 584,00. Após os informes 
submeteu ao Plenário para julgamento e questões. Não havendo considerações, o Plenário 
homologou a inscrição da referida chapa. APRECIAÇÃO DO BALANCETE DO 2º TRIMESTRE - 
EXERCÍCIO 2018: Ato contínuo, o Presidente Celso Mangueira submeteu o Processo do 
Balancete do 2º trimestre do exercício 2018 e apresentou o Parecer da Comissão de Tomada de 
Contas, o qual foi lido pelo Conselheiro Martinho Leal Campos. Após a leitura do comunicou ao 
colegiado que o Balancete está correto e realizado dentro dos conformes. Não havendo 
considerações, o Balancete do 2º trimestre do exercício 2018 foi homologado pelo Plenário. 
DESIGNAÇÃO DE CONSELHEIRO EFETIVO NO LUGAR DO CONSELHEIRO LAÉRCIO 
CERQUEIRA FACE AO PEDIDO DE LICENÇA: O Presidente Celso Mangueira, tendo em vista 
ao pedido de licença pelo Conselheiro Laércio Damiane Cerqueira da Silva por período de 6 
meses, comunicou que o substituto será o Suplente Francisco José de Barros, o qual assumirá a 
titularidade da vaga pelo período supracitado. Na sequência, foi apresentado e aprovado o nome 
do economista Jean Santos do Nascimento para representar o Corecon-PB em Campina Grande. 
APRECIAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: Foram apreciados os seguintes 
Processos Administrativos: Novos registros: Ana Raquel Gonçalves da Silva (Reg.1806) e Aniely 
Oliveira Cardoso Lima (Reg. 1807).; Registro Ativo com Desconto: Carlos Glaucio Sabino de 
Farias (Reg. 0712) e Pedro de Alcantara Gomes S. Campos (Reg.0395). OUTROS ASSUNTOS: 
O Conselheiro Werton José Batista de Oliveira informou que manteve um contato com a gerente 
comercial da empresa Mongeral Aegon, uma empresa de seguros, onde na ocasião foi levantada 
uma proposta de convênio com o Conselho para os economistas registrados. Após o informe, 
encaminhou o contato da responsável para um possível encontro com o objetivo de tratar da 
parceria.  ENCERRAMENTO. Não havendo mais assuntos, a Sessão foi encerrada. Eu Thales 
Batista da Silva, Gerente Executivo do CORECON/PB, elaborei esta Ata que vai assinada por mim 
____________________________, e pelo Presidente. João Pessoa, 03 de outubro de 2018. 
 

             ___________________________________ 
    Econ. Celso Pinto Mangueira 

Presidente 


