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ATA DA 7ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 05 DE 
JUNHO DE 2019  

 
 

Às dezesseis horas do dia oito de maio 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 
sétima 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, apresentando a seguinte programação: 1) Demonstrativo das 
Receitas e Despesas até Maio/2019; 2) Demonstrativo da situação das cobranças dos débitos 
de natureza diversa até maio/2019: 3) Operacionalização do X Prêmio de Economia Professor 
Celso Furtado; 4) Comunicado sobre o Curso Prático de Elaboração de Projetos Econômico- 
Financeiros; 5) Resultado do Desafio Quero ser Economista e Projeto Corecon-PB nas 
Escolas; 6) Operacionalização da Etapa Regional da Gincana de Economia; 7) Participação do 
Gerente e da Fiscal do Conselho no Encontro dos Funcionários do Sistema Cofecon/Corecons 
nos dias 10 e 11 de maio de 2019, na cidade de Brasília/DF; 8) Aprovação quanto ao   
Corecon-PB arcar com sua respectiva parcela mensal do novo sistema contábil; 9) 
Homologação do Balancete do 1º trimestre 2019; 10) Apresentações e Considerações dos 
Convidados e Encerramento. PARTICIPANTES – Conselheiros efetivos: Celso Pinto 
Mangueira, Paulo Hermance Paiva, Eduardo Henrique Gomes de Sousa, Euro Fernando 
Duvoisin de Oliveira, Laércio Damiane Cerqueira da Silva, Márcia Cristina Silva Paixão e 
Ruben Castedo Ramirez. Participaram também o Gerente Thales Batista, o Conselheiro 
Federal João Bosco Ferraz de Oliveira e os economistas Francisco Nunes de Almeida, Carlos 
Glaucio Sabino de Farias, Ernesto Luiz Batista, além da professora Liedje Siqueira; O 
Conselheiro Martinho Leal Campos justificou sua ausência por motivos de uma consulta 
médica na cidade de Natal. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS: O 
Presidente Celso Mangueira fez uma abordagem dos Expedientes do COFECON, tais como: 
Ofício Circular referente a realização do Congresso Brasileiro de Economia, em Santa 
Catarina, no período de 16 e 18 de outubro, onde solicita a divulgação pelos Corecons; 
Ofício Circular 28/2019/COFECON, que trata do calendário da Comissão de Educação; 
Apresentou ainda o Ofício Circular do Cofecon sobre o Relatório de Gestão do TCU, lembrando 
que o prazo para sua conclusão foi até 31 de maio. Comunicou que o Corecon-PB concluiu o 
referido relatório e enviou uma cópia ao Cofecon. Após os informes, o Presidente passou para 
o próximo assunto. LEITURA, DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DA ATA DA 6ª SESSÃO 
PLENÁRIA ORDINÁRIA: O Presidente Celso Mangueira submeteu aos Conselheiros a Ata da 
6ª Sessão Plenária Ordinária, que ocorreu no dia 08 de maio, 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 MAIO/2019: O Presidente Celso Mangueira submeteu ao 
plenário o Demonstrativo Financeiro até o mês de maio, comparando ainda com o desempenho 
dos últimos dois anos. Destacou que o mês de maio encerrou com a Receita totalizando valor 
de R$ 155.696,11, tendo como despesas no valor de R$ 112.441,07 e o saldo bancário no 
valor de R$ 60.116,73. Não havendo mais informes, o Presidente prosseguiu para o próximo 
assunto. DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DAS COBRANÇAS DOS DÉBITOS DE 
NATUREZA DIVERSA ATÉ MAIO/2019: O Presidente Celso Mangueira submeteu aos 
Conselheiros o Relatório das cobranças de débitos, apresentando o quantitativo de débitos de 
economistas a serem cobrados, sobretudo com aqueles profissionais que estão com registros 
Ativo com desconto e possui negociações ou parcelamentos em aberto bem como as ações de 
cobranças. Finalizou reforçando que se trata de valores a receber, os quais terão a atenção 
especial para as ações de cobrança. OPERACIONALIZAÇÃO DO X PRÊMIO DE ECONOMIA 
PROFESSOR CELSO FURTADO: O Presidente Celso Mangueira prestou informes do 
andamento do X Prêmio e na ocasião informou que foi solicitado ao Cofecon o apoio financeiro 
de R$ 3.000,00 (três mil reais), contudo não foi aprovado a concessão pelo motivo de não 
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obedecer o prazo entre a data do evento e a publicação do edital, bem como não haver o 
projeto e a forma de publicação do evento. O Presidente comunicou que a idéia inicial era 
realizar a entrega no dia 20 de julho, mas foi fazer os devidos ajustes para solicitar novamente 
o apoio financeiro. COMUNICADO SOBRE O CURSO PRÁTICO DE ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS ECONÔMICO-FINANCEIROS: O Presidente Celso Mangueira prestou informes 
sobre o andamento do curso de Elaboração de Projetos Econômico-Financeiros a ser 
ministrado pelo economista Ivaldo Cavalcante. O curso tem duração de 22h e a pretensão é de 
se realizar em dois finais de semana em parceria com a escola Executivo S.A. O Presidente 
concluiu que está em fase da análise das despesas para definir o valor da inscrição bem como 
as datas do curso para posterior divulgação. COMUNICADO SOBRE O CURSO PRÁTICO DE 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS ECONÔMICO-FINANCEIROS: O Presidente também 
informou sobre a realização do curso de Elaboração de Laudos Periciais,a ser ministrado pelo 
economista Robespierre do Ó, Coordenador do Nucleo de Perícia do Rio Grande do Norte. O 
Curso terá carga horária de 8h e está previsto para acontecer dia 20 de julho, em parceria com 
a escola Executivo SA. A inscrição tem valor de R$ 180,00 e tem como objetivo apresentar aos 
participantes desde o diagnostico da causa até a elaboração do Laudo, bem como será 
abordados os valores a serem cobrados pelos peritos. Finalizou informando que próximos dias 
fará a divulgação do curso. OPERACIONALIZAÇÃO DO DESAFIO QUERO SER 
ECONOMISTA: O Presidente Celso Mangueira informou que participou de um Encontro com 
alunos do colégio Marista Pio X no dia 10 de maio junto com o Coordenador Werton Oliveira, 
onde além da apresentação do Desafio, contou com a palestra sobre economia digital, 
ministrado pelo Conselheiro Werton Oliveira, com a participação de cerca de 300 estudantes 
no auditório. Finalizou acrescentando que foram registrados 18 inscrições de estudantes da 
Paraíba o qual está em fase classificatória pela Comissão. PARTICIPAÇÃO DO GERENTE E 
DA FISCAL NO ENCONTRO DE FUNCIONARIOS DO SISTEMA COFECON/CORECONS: O 
Presidente Celso Mangueira informou a participação dos servidores no Encontro de 
Funcionarios do Sistema Cofecon/Corecons e concedeu a palavra ao Gerente Thales Batista. 
Com a palavra, o Gerente falou de sua participação no Encontro e dos assuntos tratados no 
Encontro. Comunicou que foram tratados assuntos relacionados as problemáticas mais 
comuns dos Conselhos Regionais, a exemplo da inadimplência, mercado de trabalho para os 
economistas e a evasão de estudantes dos cursos de economia como um dos maiores 
problemas do Sistema. Outros assuntos foram tratados como ações dos Conselhos na área de 
Comunicação, a verificação das tarifas bancárias pelas emissões de boletos e outros assuntos 
de interesse dos Conselhos. No campo da fiscalização, comunicou a participação da Fiscal 
Walquiria Cybelle, participando do grupo dos fiscais e informou que o problema mais comum é 
a falta de Plano de Fiscalização por parte dos Conselhos, tendo esta como sugestão para o 
Cofecon elaborar um Plano aos Regionais para exercerem suas fiscalizações. Após os 
informes, o Presidente prosseguiu para o próximo assunto. APROVAÇÃO QUANTO AO 
CORECON-PB ARCAR COM SUA RESPECTIVA PARCELA MENSAL DO NOVO SISTEMA 
CONTÁBIL: O Presidente Celso Mangueira comunicou que o Cofecon concluiu o Processo 
Licitatório para a mudança do sistema contábil. Nesse sentido, foi enviado Ofício Circular aos 
Regionais informando quanto ficaria o rateio dos valores para cada Conselho. Acrescentou que 
o valor mensal para o Corecon-PB fica R$ 500,00, além dos custos de treinamento totalizando 
R$ 2.000,00. Finalizou informando que enviou Ofício ao Cofecon manifestando a anuência e ao 
mesmo tempo pedindo que fosse revisto os valores cobrados aos Regionais face às 
dificuldades financeiras e orçamentárias que enfrentam atualmente. HOMOLOGAÇÃO DO 
BALANCETE DO 1º TRIMESTRE - EXERCÍCIO 2019: Ato contínuo, o Presidente Celso 
Mangueira submeteu o Processo do Balancete do 1º trimestre do exercício 2019 e apresentou 
o Parecer da Comissão de Tomada de Conta. Em sua exposição, comunicou não haver 
quaisquer observações referente ao Processo e que as contas estão apresentadas 
adequadamente. Após os informes, o Presidente submeteu ao Plenário para julgamento do 
Balancete do 1º trimestre do exercício 2019. E não havendo considerações ou 
questionamentos, o Balancete foi homologado pelo Plenário. APRESENTAÇÃO E 
CONSIDERAÇÕES DOS CONVIDADOS: O Presidente concedeu a oportunidade a alguns 
convidados. iniciando com a Professora Liedje Siqueira. A professora prestou informações 
sobre o Grupo de Assessoria, Planejamento e Pesquisas Econômicas (GAPPE) da UFPB e 
seu funcionamento dentro da Universidade. Na ocasião apresentou os trabalhos e ações 
realizadas com os alunos, com destaque à parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE) 
e Departamento de Economia e ainda o Projeto de Indicadores de Desempenho dos Gastos 
Publicos em educação na Paraíba. Além disso, deu informes sobre as atividades para a 
semana de economia, contendo uma Palestra sobre a Profissão e o Mercado de Trabalho e 
contemplando outras ações como workshops em diversos temas e premiações. Finalizou em 
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sua exposição informando a estimativa de custos para a realização dos eventos, orçados em 
pouco mais de dois mil reais e que está a disposição do Corecon-PB para parcerias. 
Participação do economista Carlos Glaucio Sabino de Farias: O economista Carlos Glaucio 
por sua vez, informou que foi designado pelo Corecon-PB para compor a Frente Parlamentar 
do Desenvolvimento do Semiárido, presidida pela Deputada Pollyana Dutra, na Assembléia 
Legislativa. O Economista informou que participou da primeira reunião que teve como objetivo 
informar o objetivo da Frente Parlamentar e sua forma de atuação. Além disso, foi apresentado 
os principais problemas e que o apoio das organizações e Entidades serão fundamentais para 
o Processo de construção do Projeto. O Presidente agradeceu ao economista pela exposição e 
passou a oportunidade ao economista Francisco Nunes de Almeida para falar sobre o Fórum 
Celso Furtado de Desenvolvimento Econômico. Participação do economista Francisco 
Nunes de Almeida: O economista Francisco Nunes comunicou que o Fórum Celso Furtado de 
Desenvolvimento Econômico está em fase de aprovação do Estatuto e aprovação de seu 
Conselho Diretor. Na ocasião, fez uma breve abordagem de seu processo construtivo, 
começando desde as primeiras reuniões com a participação do professor Polari até o 
lançamento do Documento “Paraíba: Desafios ao Desenvolvimento. Documento Básico” na 
Associação Comercial da Paraíba e daí então foram sendo realizado algumas reuniões para 
debater o funcionamento do Fórum até a elaboração do seu Estatuto. Complementou ainda 
que o Forum tem a participação não só do Corecon-pPB como também de profissionais e 
outras entidades que se integraram no Projeto. Finalizou sua exposição, convidando os 
Conselheiros a participarem do lançamento que será dia 06 de junho, no auditório da 
Federação da Agricultura. O Presidente Celso Mangueira finalizou complementando ser um 
momento histórico e importante pois o Fórum abrirá novos caminhos para os economistas e 
reforçou o convite ao colegiado. 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, 05 de junho de 2019. 
 
 
 
 

      ___________________________________ 
Econ. Celso Pinto Mangueira 

Presidente 
 


