ATA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO
REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª REGIÃO-PB,
REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018.

Às dez horas do dia quatro de abril do ano de dois mil e dezoito, em sua sede situada a Av.
Epitácio Pessoa, 2491, 1º andar, Sala 04 nesta cidade de João Pessoa, PB, foi realizada a quinta
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 3ª Sessão Plenária Ordinária; 2) Apresentação do Relatório
Executivo; 3) Recomposição da Plenária do Conselho; 4) Reuniões Administrativas; 5) Ativação
das ações de fiscalização; 6) Ativação das ações de protesto cartorial; 7) Formalização dos atos
administrativos; 8) Avaliação da Proposta de reinstalação do Corecon; 9) Comissões de Trabalho;
10) Aprimoramento do Processo de comunicação do Corecon; 11) Outros assuntos e
Encerramento; PARTICIPANTES – Conselheiros Efetivos: Celso Pinto Mangueira, João Bosco
Ferraz de Oliveira, Antônio Claudio Lopes Rocha Paulo Hermance Paiva, Martinho Leal Campos,
Eduardo Henrique Gomes de Sousa e Ruben Castedo Ramirez. Conselheiro Suplente: Werton
José Batista de Oliveira e Francisco José de Barros. Participou ainda o Gerente Thales Batista da
Silva. Os Conselheiro Eduardo Henrique Gomes de Souza justificou sua ausência em razão de
sua viagem à cidade de Recife-PE. Já o Conselheiro Laércio Damiane Cerqueira justificou sua
ausência por conta de incompatibilidade de horário com a sua aula na Universidade. LEITURA,
DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DA ATA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - O Presidente
Celso Mangueira submeteu aos Conselheiros a Ata da 4ª Sessão Plenária Ordinária, que ocorreu
no dia 07 de março, 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 RELATORIO EXECUTIVO: O Presidente Celso
Mangueira apresentou o Relatório executivo financeiro relativo ao mês de fevereiro do corrente
ano, constatando uma receita de R$ 106.404,20 e uma despesa no valor de R$ 76.450,60. Em
tempo, contemplou no referido Relatório uma síntese das ações realizadas ao longo do mês de
março, com destaque a 2ª reunião administrativa com os servidores e prestadores de serviço, a
homologação de Portarias e Resoluções e também a segunda Reunião com o ex-professor
Romulo Polari sobre o Projeto de Desenvolvimento Econômico da Paraíba, ao tempo em que fez
um balanço das atividades do primeiro trimestre do exercício. O Conselheiro Ruben Castedo, em
sua oportunidade, recomendou desmembrar os valores de despesas bancárias com repasses de
cota-parte tendo em vista serem despesas diferentes. Já o Conselheiro Claudio Rocha sugeriu
analisar a possibilidade de considerar as tarifas bancárias no valor da Anuidade, como forma de
cobrir os gastos do Conselho sobre as tarifas. Não havendo mais informes, o Presidente
comunicou que fará os devidos ajustes no Relatório de acordo com as recomendações enviadas e
voltará a analisá-lo com os Conselheiros. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO DIAGNOSTICO
ORGANIZACIONAL DO CORECON-PB: O Presidente Celso Mangueira submeteu aos
Conselheiros o relatório do Diagnostico Organizacional do Corecon-PB abordando os pontos
fortes e pontos fracos, bem como os fatores que caracterizam oportunidades e ameaças para a
Entidade. Salientou que a partir deste Diagnostico será elaborado um Plano Estratégico para os
próximos exercícios. Após os esclarecimentos, o presidente Celso Mangueira solicitou uma melhor
análise dos Conselheiros para a validação do Panorama e posteriormente avançar para a
elaboração do Planejamento Estratégico. COMISSÕES TEMATICAS DE TRABALHO (CTTs): O
Presidente Celso Mangueira apresentou a Portaria 004/2018 que trata das Comissões Temáticas
do Corecon-PB e suas competências salientando que um dos objetivos das Comissões é a
apresentação periódica de um Relatório de ações realizadas por período. Salientou a importância
da formação dos Grupos de Trabalho como forma de colaborar com a Gestão no alcance dos
objetivos, além de promover a imagem institucional do Conselho. Após os devidos informes,
solicitou aos membros que compõem as Comissões para iniciar as primeiras ações de acordo com
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suas respectivas linhas de trabalho. INFORME SOBRE O GRUPO DE TRABALHO DE PERÍCIA:
O Presidente Celso Mangueira apresentou o Informativo do Curso de Pericia e Assistência
Técnica Econômico-Financeira a ser realizado pelo Corecon-PE para verificar com os
Conselheiros o interesse de participar do curso. Além disso, foi apresentada a estimativa de
despesas e custos com deslocamentos e hospedagens e inscrição. Após as considerações,
sugeriu-se verificar com o Cofecon sobre a possibilidade de uma parceria para realizar este curso
na cidade de João Pessoa, nos mesmos moldes do que se realizará pelo Corecon-PE. O
Presidente Celso Mangueira informou que irá fazer uma consulta formal ao Cofecon para saber da
possibilidade da parceria com o objetivo de realizar esse curso em João Pessoa.
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, 04 de abril de 2018.
___________________________________
Econ. Celso Pinto Mangueira
Presidente
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