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ATA DA 2ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 16 DE 
JANEIRO DE 2019  

 
 

Às dezesseis horas do dia dezesseis 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 segunda sessão plenária ordinária do Conselho Regional de Economia da 21ª 
Região – PB- exercício 2019. 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) Apresentação do Plano de Trabalho para o exercício 2019; 2) 
Proposta das Comissões de Trabalho; 3) Balanço das ações de cobranças e Quadro 
Financeiro do Corecon-PB; 4) Informes sobre eventos programados do Sistema 
Cofecon/Corecons; Outros assuntos e Encerramento. PARTICIPANTES – Conselheiros 
efetivos: Celso Pinto Mangueira, Paulo Hermance Paiva, Eduardo Henrique Gomes de Souza e 
Márcia Cristina Silva Paixão. Conselheiros Suplentes: Francisco José de Barros. Participou o 
Gerente Thales Batista. LEITURA, DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DA ATA DA 1ª SESSÃO 
PLENÁRIA ORDINÁRIA - O Presidente Celso Mangueira submeteu aos Conselheiros a Ata da 
1ª Sessão Plenária Ordinária, que ocorreu no dia 03 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. APRESENTAÇÃO 
DO PLANO DE TRABALHO E FORMAÇÃO DAS COMISSÕES DE TRABALHO: O 
Presidente Celso Mangueira submeteu à plenária a Proposta do Plano de Trabalho e abordou 
minuciosamente cada tópico do Plano, esclarecendo inclusive, que o Plano abarca ações nas 
áreas de fiscalização, cobrança e demais ações institucionais durante o exercício. Após a 
exposição do Plano, o Presidente ainda apresentou a proposta das Comissões de Trabalho 
com o objetivo de subsidiar a Gestão no cumprimento dos objetivos, distribuídos entre 
Comissões de Fiscalização, Tomada de Contas, Comunicação Institucional, Valorização da 
Profissão, Alunos de Economia e Perícia Judicial. O presidente Celso Mangueira salientou que 
a participação nas Comissões de trabalho está aberta aos economistas interessados. Ao final 
da exposição, o Presidente Celso Mangueira, comunicou que enviará por e-mail a proposta 
para a apreciação do Colegiado e na próxima Sessão plenária o Plano voltaria ser submetido 
para homologação. BALANÇO DAS AÇÕES DE COBRANÇA E QUADRO FINANCEIRO: O 
Presidente Celso Mangueira apresentou o quadro financeiro contendo o desempenho 
financeiro do Corecon-PB no exercício 2018, fechando com Receitas no valor de 278.078,11 e 
despesas de 256.597,54. Em seguida apresentou informações sobre os trabalhos de cobrança 
e fiscalização, bem como a previsão de arrecadação com as próximas ações. Na ocasião, o 
Presidente também apresentou o quantitativo dos registros do Conselho e o panorama dos 
últimos três anos. Os Conselheiros por sua vez, elogiaram o desempenho financeiro no 
exercício de 2018 e cumprimentaram os trabalhos de cobrança realizados pela equipe 
administrativa ao longo do ano. Após os informes e a analise dos Conselheiros, o Presidente 
prosseguiu para o próximo assunto. INFORMES SOBRE EVENTOS PROGRAMADOS DO 
SISTEMA COFECON/CORECONS: O Presidente Celso Mangueira apresentou a programação 
de eventos e ações internas do Corecon-PB para o primeiro trimestre, contemplando reuniões 
administrativas, Forum Estadual de Pensamento Econômico, Núcleo de Perícia e a 
Cooperativa de Trabalho dos Economistas. Além disso, deu conhecimento aos Conselheiros os 
eventos programados do Sistema Cofecon/Corecons. O Presidente complementou que o 
objetivo para esta gestão é a organização do SINCE 2020 a ser realizado na Paraíba, o que 
portanto tem como missão angariar patrocínios e providenciar a estrutura do evento. Em ssuas 
colocações, o Presidente enfatizou a importância de se fazer eventos este ano para evidenciar 
o Corecon-PB e o estado no sistema Cofecon/Corecons. OUTROS ASSUNTOS: Ato contínuo, 
o Presidente apresentou como um dos objetivos, a realização de eventos importantes, como 
atividades para comemorações do dia do economista, a Gincana Regional de Economia e a 
reedição do Premio de Monografia Professor Celso Furtado. Para tanto, informou que precisará 
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do apoio das Comissões de Trabalho para  a realização dos eventos e ações de trabalho. 
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, 16 de janeiro de 2019. 
 
 
 
 

      ___________________________________ 
Econ. Celso Pinto Mangueira 

Presidente 
 
 


