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ATA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 08 DE 
MARÇO DE 2019  

 
 

Às dez horas do dia oito de março 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 quarta 
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 em seguida cumprimentou as economistas presentes pelo Dia 
Internacional da Mulher. Ato contínuo distribuiu a pauta aos presentes, apresentando a 
seguinte programação: 1) Demonstrativo das Receitas e Despesas até fevereiro/2019; 2) 
Eventos alusivos ao Dia Internacional da Mulher; 3) Desafio Quero ser Economista; 4) Prêmio 
de Monografia Professor Celso Furtado – Atualização do Regulamento; 5) Atualização do 
Regulamento da entrega da Medalha Celso Furtado; 6) Núcleo de Perícia; 7) Apreciação de 
Processos Administrativos; Outros assuntos e Encerramento. PARTICIPANTES – 
Conselheiros efetivos: Celso Pinto Mangueira, Paulo Hermance Paiva, Márcia Cristina Silva 
Paixão e Ruben Castedo Ramirez. Conselheiros Suplentes: Niedja Mayara Mauricio dos 
Santos. Participou também o Gerente Thales Batista, a fiscal Walquiria Cybelle e as 
economistas convidadas Ana Raquel Gonçalves da Silva e Aniely Oliveira Cardoso Lima, bem 
como a estudante e representante da Empresa Junior de Economia da UFPB, Daniela Alves 
Gonçalo. O Conselheiro Martinho Leal Campos justificou sua ausência por conta de sua 
participação na reunião da Junta Comercial. O Conselheiro Laércio Damiane Cerqueira 
comunicou sua ausência por conta de aulas na Universidade no mesmo horário da referida 
Reunião. ABERTURA DA SESSÃO: O Presidente Celso Mangueira apresentou estatísticas 
estatuais e nacionais sobre a participação feminina na profissão de economia. Informou que, 
de acordo com o sistema Cofecon/Corecons, dos mais de 59 mil economistas do País, 
aproximadamente, 27% são mulheres. No estado, segundo a apresentação, o índice de 
mulheres é de 32%. Já no campo acadêmico, do quantitativo de estudantes de economia, 28% 
são mulheres. O Presidente Celso Mangueira ressaltou que um dos possíveis fatores para a 
pouca participação feminina por interesse de um curso com grade curricular muito quantitativa, 
com cálculos matemáticos, estatística, econometria. LEITURA, DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO 
DA ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - O Presidente Celso Mangueira submeteu 
aos Conselheiros a Ata da 3ª Sessão Plenária Ordinária, que ocorreu no dia 13 de fevereiro, 
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. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS ATÉ FEVEREIRO/2019: O 
Presidente Celso Mangueira submeteu à plenária o Demonstrativo Financeiro do mês de 
fevereiro, comparando ainda com o desempenho dos últimos dois anos. Destacou que o mês 
de fevereiro encerrou com a Receita totalizando valor de R$ 96.162,59, tendo como despesas 
no valor de R$ 49.465,57 e o saldo bancário no valor de R$ 63.049,40. Em sua exposição, 
ainda apresentou o quadro financeiro dos dois últimos exercícios, destacando a evolução do 
quadro financeiro. Os resultados apresentados foram aprovados pelos Conselheiros. Não 
havendo mais informes, o Presidente prosseguiu para o próximo assunto. EVENTOS 
ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER: O Presidente Celso Mangueira fez uma 
abordagem do evento comemorativo ao Dia Internacional da Mulher previsto para ocorrer dia 
16 de março. Destacou que o objetivo é homenagear as economistas paraibanas e, por 
conseguinte apresentou uma proposta de programação para a realização do Encontro das 
Mulheres Economistas, no que foi avaliado por todos os membros da mesa. O Presidente em 
tempo apresentou a planilha das despesas previstas, tendo em vista a locação da sala de um 
hotel e coffee-break, além de outras despesas para o evento. Em tempo, ressaltou que está 
aguardando o retorno do patrocínio financeiro solicitado à Mongeral Aegon seguido de algumas 
contrapartidas, tendo em vista a parceria com o Corecon-PB. Ato contínuo, durante a 
apresentação da programação, foram propostas homenagens às economistas que atuam no 
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ramo de Consultoria e ao verificar a relação das profissionais registradas, recomendou-se os 
nomes das economistas Margareth Maria Tenório e Lucia Jeffersonia Ramalho em razão de 
suas longas jornadas de atuação no Mercado de Trabalho, bem como terem suas respectivas 
empresas regularizadas perante o Conselho. A referida proposta foi aclamada por todos com a 
inclusão de espaço no Encontro para destacar as jovens peritas economistas recentemente 
certificadas pelo Corecon-PB. Após as considerações e informes, o Presidente Celso 
Mangueira finalizou que vai elaborar o convite para a ampla divulgação. DESAFIO QUERO 
SER ECONOMISTA: O Presidente Celso Mangueira informou sobre o Desafio Quero Ser 
Economista implementado pelo Cofecon, cujo objetivo é incentivar alunos de ensino médio à 
escolha da carreira de Economista. Comunicou que a meta é ter a participação de pelo menos 
100 estudantes. O Presidente após os informes comunicou que enviará mais informações 
sobre as etapas do Desafio para conhecimento dos Conselheiros. Nessa linha a conselheira 
Márcia Paixão sugeriu a adoção do projeto do Corecon-ES sobre o assunto. PRÊMIO DE 
MONOGRAFIA PROFESSOR CELSO FURTADO – ATUALIZAÇÃO DO REGULAMENTO: O 
Presidente Celso Mangueira informou que o objetivo é restabelecer o Prêmio de Monografia 
Professor Celso Furtado cujo objetivo é conceder Prêmios aos melhores Trabalhos de 
Conclusão de Curso dos alunos da UFPB e UFCG. O Presidente externou, porém, a sua 
preocupação com relação aos prazos das etapas, tendo em vista que se pretende realizar o 
evento no dia 20 julho, por conta da data de nascimento de Celso Furtado. Além disso, 
ressaltou a necessidade de se instalar uma Comissão Julgadora, o qual depende da aceitação 
dos profissionais a serem convidados, além do cumprimento das demais etapas do 
cronograma, tais como o envio das monografias pelas universidades e a aprovação do pedido 
financeiro por parte do Cofecon. Após os informes, o Presidente comunicou que vai contactar 
alguns professores para convidá-lo a integrar à Comissão Julgadora, bem como verificar o 
andamento das etapas e cronogramas do Prêmio. NÚCLEO DE PERÍCIA: O Presidente Celso 
Mangueira apresentou informes sobre as competências do Núcleo, tendo como uma das 
missões, fortalecer as atividades de perícia econômico-financeira e criar ações para colocar o 
economista na vanguarda das atividades periciais. Em tempo, apresentou as próximas ações 
do Núcleo, destacando as visitas institucionais a OAB e aos escritórios de advocacia. O 
Presidente finalizou comunicando que essas ações serão apresentadas e discutidas na 
próxima reunião com os membros do Núcleo, previsto para o próximo dia 18. ATUALIZAÇÃO 
DO REGULAMENTO DA ENTREGA DA MEDALHA CELSO FURTADO: O Presidente Celso 
Mangueira deu informes sobre a outorga da Medalha Celso Furtado, honraria que 
historicamente sempre foi concedida por ocasião da solenidade do Prêmio de Monografia 
Professor Celso Furtado, onde o objetivo é homenagear economista ou personalidade que se 
destacaram na atividade oferecendo uma contribuição no campo da economia à sociedade 
paraibana. Para isso deve o regulamento ser atualizado e aprovado por meio de Resolução. O 
Presidente Celso Mangueira informou que vai atualizar o Regulamento para submeter aos 
Conselheiros para apreciação. 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, 08 de março de 2019. 
 
 
 
 

      ___________________________________ 
Econ. Celso Pinto Mangueira 

Presidente 
 
 


