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ATA DA 11ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 11 DE 
DEZEMBRO DE 2020  

 
 

Às dezesseis horas do dia onze de dezembro do ano de dois mil e vinte, em sua sede situada à 
Av. Epitácio Pessoa, 2491, 1

o
 andar, sl. 04 nesta cidade de João Pessoa, PB, foi realizada a 

décima segunda Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia da 21ª Região 
– PB- exercício 2020. Abrindo os trabalhos, o Presidente Celso Mangueira iniciou a sessão 

dando as boas-vindas ao colegiado, apresentando a seguinte programação: 1) Estágio; 2) 

Discussão de assuntos jurídicos; 3) Quadro Financeiro do Corecon-PB; 4) Definição de data da 
1ª ordinária; 5) Descontinuidade do serviço de postagem dos boletos; 6) Recesso de Final de 
Ano; 7) Apreciação de processos Administrativos; 8) Balancete Trimestral  9) Outros Assuntos 
PARTICIPANTES – Conselheiros efetivos: Celso Pinto Mangueira, Márcia Cristina Silva Paixão 
e Bosco Ferraz de Oliveira, Conselheiros Suplentes: Rodrigo Alves da Costa e Cristiano Aguiar 
de Oliveira Santos. Participaram também a Gerente Niedja Mayara dos santos. LEITURA, 
DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DA ATA DA 10ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA E 3ª 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA: O Presidente Celso Mangueira submeteu aos Conselheiros a 
Ata da 10ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 06 de novembro de 2020  e a 3 ª Sessão 
Extraordinária do dia 19 de novembro 2020 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. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 
DE ESTAGIÁRIO: O Presidente Celso Mangueira informou a necessidade de contratação de 

um estagiário para Corecon-PB, com a finalidade prestar suporte nas atividades 
administrativas, para tanto, foi tornado público o processo de contratação, o presidente 
finalizou comunicando que a expectativa é que no inicio de janeiro já contar com o trabalho do 
estagiário. DISCUSSÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS: O Presidente Celso Mangueira 

apresentou aos Conselheiros a proposta da Fiscal Walquiria Cybelle Fernandes quanto seu 
pedido de redução de jornada de trabalho com objetivo de compensar sua expectativa salarial. 
Assim, o Presidente consultou o setor jurídico afim de verificar sua viabilidade. Em sua 
exposição, comunicou que o requerimento da Fiscal, foi submetido para apreciação do 
assessor jurídico. QUADRO FINANCEIRO DO CORECON-PB: O Presidente Celso Mangueira 
submeteu o panorama financeiro com apuração de receitas e despesas até o dia sete de 
dezembro e ainda a projeção dos resultados até o final de dezembro. Em sua exposição 
informou que quadro financeiro se apresenta satisfatório com uma previsão de caixa para o 
final do exercício em aproximadamente dez mil reais.Não havendo questionamento, o 
presidente prosseguiu para o próximo assunto. DEFINIÇÃO DA DATA DA 1ª SESSÃO 
PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2021: O Presidente Celso Mangueira comunicou aos conselheiros 
que a primeira sessão plenária ordinária está prevista para 08 de janeiro de 2021, no que 
houve concordância dos conselheiros. DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO DE POSTAGEM 
DOS BOLETOS: O Presidente Celso Mangueira submeteu a proposta do economista 

Cleantony Ribeiro de Medeiros dos serviço de postagem dos boletos, tendo como alternativa 
sua emissão pelo portal do CORECON-PB, finalizou informando que vai verificar o orçamento 
para a sua implantação e as suas funcionalidades. RECESSO DE FINAL DO ANO: O 
Presidente Celso Mangueira cientificou os conselheiros sobre o recesso natalino abrangendo o 
período do dia 21 ao dia 03 de janeiro de 2021, tendo em vista o controle das atividades 
administrativas e ainda a redução de despesas operacionais. APRECIAÇÃO DE PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS: Foram homologados os seguintes Processos Administrativos: Novos 
registros: Francisco João Paulo de Macedo (Reg.1834). Cancelamento de registro PF: 

Macelo Damaceno Ferreira (Reg.1372);  Edgar Sarmento Bezerra (Reg.1789);  Antonio 
Teotônio dos Santos (Reg. 949); Ana Lúcia Bezerra Câmara (Reg. 1812); Joao Onildo de Lima 
(Reg. 928); Flavio André Monteiro Saraiva (Reg. 1660); Luzia Rejane Soares Campos (Reg. 
1446); Glauber Antonio Nunes da Silva (Reg. 1803) APRECIAÇÃO DO BALANCETE DO 1º 
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SEMESTRE. O Presidente Celso Mangueira submeteu para efeito de homologação o 
Balancete do 1º Semestre do exercício 2020, com o devido parecer da Comissão de Tomada 
de Contas para análise dos Conselheiros, destacando que o relatório foi corretamente 
sintetizado, recomendando por sua vez a aprovação por parte do Plenário. Além disso, o 
Presidente Celso Mangueira apresentou o Demonstrativo das Receitas e Despesas 
constatando um resultado financeiro satisfatório ao longo deste exercício. Após as 
considerações dos Conselheiros, o Balancete do 1º. Semestre do exercício 2020 foi 
homologado por unanimidade; OUTROS ASSUNTOS. Ato continuo, o presidente concedeu a 

palavra para a vice presidente Márcia Cristina Silva Paixão para apresentar correspondência 
de sugestão de nome para o novo prédio de pós-graduação do CCSA, em sua exposição 
submeteu o nome de Celso furtado, tendo em vista, sua biografia e ainda pelas comemorações 
do centenário do economista paraibano, no que foi aclamado por todos. ENCERRAMENTO. 

Não havendo nada mais a acrescentar, o Presidente Celso Mangueira encerrou a sessão. Eu 
Niedja Mayara dos Santos Molla, Gerente Executiva do CORECON/PB, elaborei esta Ata que 
vai assinada por mim ____________________________, e pelo Presidente. João Pessoa, 11 
de dezembro de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ___________________________________ 
Econ. Celso Pinto Mangueira 

Presidente 
 


