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ATA DA 1ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 03 DE 
JANEIRO DE 2019 – ELEIÇÃO E POSSE. 

 
 

Às dezesseis horas do dia três de janeiro do ano de dois mil e dezenove, em sua sede situada 
a Av. Epitácio Pessoa, 2491, 1ª andar, sl. 04 nesta cidade de João Pessoa, PB, foi realizada a 
primeira sessão plenária ordinária do Conselho Regional de Economia da 21ª Região – PB- 
exercício 2019. A Sessão foi presidida pelo Conselheiro Paulo Hermance Paiva por ser o 
Economista de registro mais antigo do CORECON-PB, o qual iniciou a sessão dando as boas 
vindas aos presentes na primeira Sessão Plenária do ano e saudando os novos Conselheiros 
que irão tomar posse para integrar a composição do Plenário. Em seguida, distribuiu a pauta 
aos presentes, apresentando a seguinte programação:1) Posse dos Conselheiros efetivos e 
suplentes eleitos para renovação do Terço de Conselheiros para o mandato 2019/2021, tendo 
como Conselheiros Efetivos, os economistas Euro Fernando Duvoisin de Oliveira, Márcia 
Cristina Silva Paixão e Ruben Castedo Ramirez; Conselheiros Suplentes os economistas 
Aniberto Mendonça de Melo, Niedja Mayara Mauricio e Rodrigo Alves da Costa; 2) Eleição do 
Presidente e Vice-Presidente – Gestão 2019; 3) Palavra do Presidente e do Vice-Presidente 
Eleitos; 4) Formação da CTC – Comissão de Tomada de Contas para o exercício 2019; 5) 
Formação da Comissão de Licitação para o exercício 2019; 6) Designação do Gerente 
Executivo para a gestão 2019; Franqueamento das palavras e Encerramento. 
PARTICIPANTES – Conselheiros efetivos: Paulo Hermance Paiva, Celso Pinto Mangueira e 
Eduardo Henrique Gomes de Souza. Conselheiros Suplentes: Ricardo Aurelio de Araujo Arruda 
e Werton José Batista de Oliveira. Participaram ainda o economista Rafael Bernardino de 
Sousa, o Conselheiro Federal João Bosco Ferraz de Oliveira e o Gerente Thales Batista. 
PALAVRA DO EX-PRESIDENTE DO CORECON-PB NO EXERCÍCIO 2018, ECON. CELSO 
PINTO MANGUEIRA: O Presidente da Sessão, Paulo Hermance Paiva, concedeu a palavra ao 
Conselheiro Celso Pinto Mangueira, Presidente no exercício 2018. Com a palavra, o 
Conselheiro comunicou que o exercício anterior foi marcado pelo controle das finanças do 
Conselho e ainda comunicou algumas ações realizadas durante a gestão, com destaque as 
ações voltadas para o fortalecimento do Núcleo de Perícia, a realização de reuniões do Fórum 
Estadual de Pensamento Econômico Paraibano, contando ainda com a participação de outros 
órgãos como o CRA-PB, CRC-PB, Sinduscon, Associação Comercial da Paraíba, entre outros. 
Destacou ainda a elaboração do Documento “Paraíba: Desafios ao Desenvolvimento” fruto da 
contribuição de economistas e demais Entidades, ao longo de reuniões, debates e 
conferências realizadas sobre os problemas do Estado. Fez destaques também para o bom 
relacionamento entre o Corecon-PB e as instituições de ensino e falou da Cooperativa dos 
Economistas, dando o primeiro passo para a sua constituição, além de mencionar sua 
participação em alguns eventos importantes do Sistema COFECON/CORECONs. Ressaltou 
também que, apesar de ter sido um ano bastante difícil para os Conselhos Regionais a gestão 
também foi marcada por um bom quadro financeiro, o melhor dos últimos anos. Ao final, o 
Presidente fez um agradecimento a todos os servidores e Conselheiros pela colaboração 
prestada a sua gestão. POSSE DO NOVO TERÇO DE CONSELHEIROS– Ato contínuo, 
presidente da Sessão deu posse aos demais Conselheiros fazendo a leitura do Termo de 
Posse, tendo como Conselheiros Efetivos os economistas Euro Fernando Duvoisin de Oliveira, 
Márcia Cristina Silva Paixão e Ruben Castedo Ramirez. Como Conselheiros Suplentes, os 
economistas Aniberto Mendonça de Melo, Niedja Mayara Mauricio e Rodrigo Alves da Costa. 
Todos os economistas assumiram imediatamente seus mandatos. Após a Posse, o Presidente 
passou para o próximo assunto da Pauta. ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE E VICE-
PRESIDENTE PARA O EXERCÍCIO 2019 COM MANDATO DE 01 ANO: PROPOSTAS DE 
CANDIDATURA - Ato contínuo, em conformidade com o art. 22 do Regimento Interno do 
CORECON-PB, o presidente da sessão concedeu a oportunidade para a manifestação de 
candidaturas para o cargo de Presidente e Vice no atual exercício. O Conselheiro destacou que 
a oportunidade estaria aberta inclusive para os novos profissionais, possibilitando uma 
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renovação ao Conselho. Aberta as oportunidades, o Conselheiro Celso Pinto Mangueira 
manifestou seu interesse colocando seu nome para a renovação do mandato e ainda sugeriu o 
nome do Conselheiro Paulo Hermance Paiva para ser o Vice-Presidente. O Conselheiro 
Ricardo Aurelio de Araujo Arruda se pronunciou concordando com a candidatura do 
Conselheiro Celso Pinto Mangueira para a continuidade do mandato, tendo em vista as ações 
realizadas enquanto Presidente, bem como concordou com a escolha do Conselheiro Paulo 
Hermance Paiva como o Vice-Presidente. O Conselheiro Eduardo Henrique Gomes de Souza 
também se pronunciou favoravelmente pela escolha dos referidos nomes tendo em vista as 
ações realizadas no exercício anterior contribuindo para o fortalecimento do Corecon-PB. O 
Presidente da sessão colocou os nomes em julgamento. Havendo concordância dos demais 
presentes para as indicações propostas, bem como não constatando outra manifestação de 
candidatura, o presidente da sessão resolveu aclamar o resultado, ficando eleitos como 
Presidente o economista Celso Pinto Mangueira (CPF: 314.440.757-72) e Vice-Presidente, o 
economista Paulo Hermance Paiva (CPF: 072.469.194-49).  PALAVRAS DO PRESIDENTE E 
VICE-PRESIDENTE ELEITOS– O Presidente eleito, Celso Pinto Mangueira, já empossado, 
passou a conduzir a presente Sessão. Agradeceu aos Conselheiros pela confiança e em 
seguida fez a leitura do seu discurso de posse, comunicando que será um grande desafio em 
dar continuidade aos trabalhos que o CORECON-PB vem desenvolvendo, sobretudo com o 
desafio de zelar pelos recursos financeiros. Em seguida apresentou uma proposta para o Plano 
de Trabalho elaborada a partir de uma análise dos resultados da interação entre o Corecon-PB 
e as Universidades, contando também com as experiências de outros Corecons e Cofecon, 
além da necessidade do crescimento e a valorização da profissão. O Plano de trabalho tem 
como foco a realização do SINCE 2020 e para isso comunicou a necessidade de se promover 
ações que possibilitem uma maior visibilidade ao Corecon-PB durante o atual exercício. Em 
seguida, apresentou uma programação de ações para o primeiro trimestre. Ao final de sua 
exposição, ressaltou que espera contar com a colaboração dos Conselheiros para a melhoria 
do Plano de Trabalho e realização das ações propostas. Não havendo mais considerações, 
prosseguiu para o próximo assunto. FORMAÇÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS 
– Ato contínuo informou sobre exigibilidade e a importância da comissão de tomadas de 
contas, nos termos do Regimento Interno. Em seguida, foi sugerido os nomes dos 
Conselheiros para sua formação nesta sessão plenária, ficando a referida comissão composta 
pelos Conselheiros: Euro Fernando Duvoisin de Oliveira, Ricardo Aurelio de Araujo Arruda e 
Rodrigo Alves da Costa, tendo como Suplente, o Conselheiro Francisco José de Barros. 
FORMAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO – Ainda como instrumento de gestão, foi 
formada a Comissão de Licitação para o exercício de 2019, conforme termos do Regimento 
Interno, ficando constituída dos seguintes nomes: Conselheiros Eduardo Henrique Gomes de 
Souza e Francisco José de Barros e o servidor Thales Batista da Silva como membros. 
DESIGNAÇÃO DO GERENTE EXECUTIVO PARA A GESTÃO 2019: O Presidente Celso 
Pinto Mangueira ainda designou o servidor Thales Batista da Silva para a Gerencia Executiva, 
tendo a coordenação administrativa e poderes para movimentar e fazer transações bancárias 
do Corecon-PB. Em seguida, o Presidente assinou a Portaria. FRANQUEAMENTO DAS 
PALAVRAS: O Presidente Celso Pinto Mangueira abriu a oportunidade aos presentes. Com a 
palavra, a Conselheira Márcia Cristina Silva Paixão comunicou sua participação no Plenário foi 
fruto de um convite do Presidente Celso Mangueira e que se sente honrada em contribuir para 
o avanço do Conselho bem como no estreitamento com a Universidade, ao tempo em que se 
sente feliz com a acolhida dos Conselheiros. O Economista Rafael Bernardino de Sousa 
aproveitou a ocasião para falar da missão em ser conselheiro e sua responsabilidade em 
representar a categoria. Falou da importância do economista para a mídia para os mais 
diversos assuntos e aconselhou os novos membros a se prepararem para as futuras 
entrevistas de acordo com os temas de suas preferências. ENCERRAMENTO: Não havendo 
nada mais a acrescentar, o Presidente Celso Pinto 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, 03 de janeiro de 
2019. 
 
 
 
 

      ___________________________________ 
Econ. Celso Pinto Mangueira 

Presidente 
 
 


