ATA DA 6ª SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO
REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª REGIÃO-PB,
REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2018.

Às dezesseis horas do dia quatro de três de maio 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 sexta 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 5ª Sessão Plenária Ordinária; 2)
Apresentação do Relatório Executivo; 3) Avaliação das ações para a elaboração do documento
com propostas para a economia paraibana; 4) Proposta da ASCOM para a formalização do
convênio de Cartões Descontos; 5) Participação no III Seminário Brasil de Economia (15/06) em
Recife organizado pelo Corecon-PE; 6) Comissões Temáticas de Trabalho; 7) Outros assuntos e
Encerramento; PARTICIPANTES – Conselheiros Efetivos: Celso Pinto Mangueira, Antônio
Claudio Lopes Rocha e Eduardo Henrique Gomes de Sousa. Conselheiro Suplente: Werton José
Batista de Oliveira e Francisco José de Barros. Participou ainda o Gerente Thales Batista da Silva.
O Conselheiro Laércio Damiane justificou sua ausência em razão de sua aula na Universidade no
mesmo horário da referida Sessão. Já o Conselheiro Martinho Campos justificou sua ausência por
conta de sua viagem à Recife. O Conselheiro Paulo Hermance Paiva justificou sua ausência em
razão de compromissos agendados anteriormente. LEITURA, DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DA
ATA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - O Presidente Celso Mangueira submeteu aos
Conselheiros a Ata da 4ª Sessão Plenária Ordinária, que ocorreu no dia 04 de abril, 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 DE DOCUMENTOS RECEBIDOS: O Presidente Celso Mangueira fez uma
abordagem dos Expedientes do COFECON, tais como: Relatório do TCU, onde comunicou que
está em fase final de sua elaboração; Expediente referente ao Guia Fontes, o qual é solicitado aos
Regionais as informações dos Conselheiros aptos a dar entrevistas sobre determinados assuntos
pela mídia. Outros expedientes recebidos, referentes a assuntos como Suspensão do mandato de
Conselheiro do Cofecon; A suspensão da Sessão Ampliada do Cofecon em razão de uma
indenização trabalhista em desfavor do referido Órgão; O pedido de apoio financeiro do CoreconRO para a realização do SINCE e ainda comunicou o envio do Ofício ao Cofecon solicitando a
parceria e apoio para realizar o Curso de Perícia Econômico-Financeira em João Pessoa, nos
mesmos moldes do realizado pelo Corecon-PE. Após os informes, o Presidente passou para o
próximo assunto. APRESENTAÇÃO DO RELATORIO EXECUTIVO: O Presidente Celso
Mangueira apresentou o Relatório executivo financeiro relativo ao mês de abril do corrente ano,
constatando uma receita de R$ 132.175,17 e uma despesa no valor de R$ 94.574,48, no 1º
quadrimestre. Em tempo, foi apresentado um comparativo com o desempenho dos anos
anteriores. O Presidente ainda apresentou um relatório detalhado da composição das Receitas e
despesas ao longo do Período. Não havendo questionamentos pelos presentes, o Presidente
avançou para o próximo assunto. AVALIAÇÃO DAS AÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO
DOCUMENTO COM PROPOSTAS PARA A ECONOMIA PARAIBANA: O Presidente Celso
Mangueira submeteu aos Conselheiros a proposta da Carta aos Conselheiros cuja finalidade é
apresentar aos órgãos e setores da economia o objetivo do documento a ser elaborado. Ressaltou
ainda que a Carta foi apreciada e contou com a colaboração do Professor Rômulo Polari no seu
desenvolvimento. Assim, os Conselheiros fizeram a leitura e opinaram quanto ao conteúdo da
referida minuta, sugerindo as devidas melhorias. Após as observações, o Presidente Celso
Mangueira comunicou que fará a próxima reunião com o Professor Polari e ainda agendará visitas
institucionais aos órgãos e entidades selecionadas. PROPOSTA DA ASCOM PARA
CONCESSÃO DO CARTAO DESCONTO: O Presidente Celso Mangueira apresentou aos
Conselheiros a proposta da Associação Comercial da Paraíba (Ascom) de concessão de Cartão
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Desconto aos economistas registrados. Informou que a ideia é oferecer aos economistas
interessados um benefício para compra com desconto em uma loja credenciada junto à Ascom. O
presidente Celso Mangueira comunicou ainda que o jurídico ao analisar o Contrato e Termo do
Convênio, não aprovou a sua proposta, considerando que o Conselho não pode fornecer dados
dos seus profissionais registrados, bem como alegou a falta de amparo legal para distribuir cartões
aos profissionais registrados, sem a devida solicitação ou manifestação de interesse por parte dos
profissionais. Neste sentido, o Presidente Celso Mangueira comunicou que reverá a proposta com
a Associação Comercial no sentido de adaptar os Termos do Convênio para que possa além de
trazer segurança jurídica ao Conselho, possibilitar benefícios aos profissionais registrados.
PROPOSTA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA E CURSO SOBRE CONCILIAÇÃO E
MEDIAÇÃO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL: O Presidente Celso Mangueira comunicou que
recebeu proposta da juíza Nayara Queiroz Mota de Souza para a realização de eventos de
treinamento sobre Resolução de Conflitos, que contaria de palestra e curso de 60 horas sobre a
importância dos métodos adequados de resolução de conflitos para a sociedade pós-moderna. O
Presidente finalizou informando que vai analisar bem a proposta para a sua realização.
ASSUNTOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO: O Presidente Celso Mangueira apresentou
Relatório da Fiscal referente a Proposta para Cancelamento de Oficio das Empresas cadastradas
no Conselho, considerando estarem com situação de inatividade perante a Receita Federal o que
desta forma ensejaria o Cancelamento de Ofício desses registros e ainda a Comunicação aos
responsáveis técnicos, como forma de enxugar o cadastro de inadimplentes e que torna os
indicadores negativos para o Conselho. No tocante a fiscalização, foi apresentado um
Requerimento para a criação de uma Resolução que possa ser aplicada aos Responsáveis
Técnicos das empresas registradas, obrigando-os a atualizarem a situação cadastral no Conselho,
tais como a alterações do objeto social, capital social, bem como ainda a baixa junto aos órgãos
responsáveis, como a Receita Federal. A proposta foi aceita e foi sugerido elaborar uma minuta da
resolução para melhor apreciação. OUTROS ASSUNTOS: O Presidente Celso Mangueira
apresentou o Informativo do III Seminário Brasil de Economia, a ser realizado no dia 15 de junho,
em Recife, que contará com palestras, entre outras, das economistas Tania Bacelar e Laura
Carvalho. Na ocasião, pediu aos Conselheiros que se manifestem o interesse em ir ao evento para
o Conselho providenciar um transporte. Já o Conselheiro Werton Oliveira, com a oportunidade,
apresentou seu site ekonomy onde contém assuntos de economia e noticias do cotidiano na área
da economia. Destacou que o site é um projeto novo e contará com a divulgação do Corecon-PB
como um dos parceiros. Em suas colocações, solicitou aos presentes que o site está aberto a
contribuições de artigos e orientações de economistas para enriquecer o conteúdo da pagina. Ao
Final, pediu ainda que fosse dado maior divulgação do site, no que foi conclamado pelos
Conselheiros a referida iniciativa. 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, 03 de maio de 2018.
___________________________________
Econ. Celso Pinto Mangueira
Presidente
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