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ATA DA 8ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 03 DE 
JULHO DE 2019  

 
 

Às dezesseis horas do dia três de julho do ano de dois mil e dezenove, em sua sede situada à 
Av. Epitácio Pessoa, 2491, 1ª andar, sl. 04 nesta cidade de João Pessoa, PB, foi realizada a 
oitava 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) Apresentação do 
demonstrativo das Receitas e Despesas do 1º semestre de 2019; 2) Participação da Reunião 
de Professores do Departamento de Economia UFPB; 3) Realização do X Prêmio Paraíba de 
Economia Professor Celso Furtado; 4) Realização da 1ª  Gincana Regional  de Economia; 5) 
Resultado do Desafio Quero ser Economista e Projeto Corecon-PB nas Escolas; 6) Programa 
de Educação Continuada: Curso Prático de Elaboração de Laudo Pericial; Seminário 
Cooperativa de Economista e Perícia; Seminário Planejamento Municipal; Curso Economia, 
Finanças, Empreendedorismo; 7) Programação dos eventos alusivos à Semana do 
Economista; 8) Encerramento e assinatura de contratos de prestação de serviços; 9) 
Homologação do Balancete do 2º trimestre 2019;  10) Formação da Comissão Eleitoral para 
eleição 2019; 10) Apreciação de Processos Administrativos 11) Apresentações e 
Considerações dos Convidados e Encerramento. PARTICIPANTES – Conselheiros efetivos: 
Celso Pinto Mangueira, Paulo Hermance Paiva, Martinho Leal Campos e Ruben Castedo 
Ramirez. Conselheiros Suplentes: Francisco José de Barros e Ricardo Aurelio de Araujo 
Arruda. Participaram também o Gerente Thales Batista, o Conselheiro Federal João Bosco 
Ferraz de Oliveira e os membros do Centro Acadêmico de Economia, Julia Roberto Alves, José 
Heraldo Figueiredo dos Santos e Matheus Quaresma Mota, além do economista Carlos 
Gláucio Sabino de Farias; A Conselheira Marcia Cristina Silva Paixão justificou sua ausência 
por motivos de compromissos no mesmo horário da reunião. O Conselheiro Laércio Damiane 
Cerqueira da Silva também justificou sua ausência por motivos de precisar concluir um Laudo 
Técnico. O Conselheiro Eduardo Henrique Gomes de Souza justificou sua ausência por 
motivos de viagem. INFORMES PRELIMINARES E DOCUMENTOS: O Presidente Celso 
Mangueira informou que enviou o Ofício referente às informações do Programa de 
Recuperação de Créditos, o qual estava pendente de informação junto ao Cofecon; Comunicou 
também que enviou ao Tribunal de Contas do Estado Expediente solicitando o Auditório Celso 
Furtado para o evento alusivo ao Lançamento da comemoração do centenário de nascimento 
de Celso Furtado e o lançamento do Projeto do SINCE 2020 e os 40 anos de fundação do 
Corecon-PB, no que está aguardando resposta oficial da Entidade. Complementando os 
informes, o Presidente ainda comunicou que solicitou apoio financeiro para custear a vinda do 
economista Lauro Chaves para a palestra no dia 16 de agosto, porém, o pedido foi negado 
pelo Cofecon por limitações orçamentárias. Para finalizar, informou que o Cofecon confirmou a 
presença do presidente Wellington Leonardo para a solenidade do Dia do Economista no dia 
13 de agosto. Após os informes, o Presidente passou para o próximo assunto. LEITURA, 
DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DA ATA DA 7ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA: O 
Presidente Celso Mangueira submeteu aos Conselheiros a Ata da 7ª Sessão Plenária 
Ordinária, que ocorreu no dia 05 de junho, 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 DO 1º SEMESTRE: 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$ 163.746,60, tendo como despesas no valor de R$ 134.257,85 e o saldo bancário no valor 
de R$ 47.738,16. Não havendo mais informes, o Presidente prosseguiu para o próximo 
assunto. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE PROFESSORES DO DEPARTAMENTO DE 
ECONOMIA UFPB: O Presidente Celso Mangueira comunicou que participou da reunião de 



____________________________________________________________________ 
Av. Epitácio Pessoa, 2491, sala 04 – Bairro dos Estados 
João Pessoa – PB – 58030-002 – Tel: (83) 3241-1089 
www.corecon-pb.org.br      corecon-pb@cofecon.gov.br 

  

professores do Departamento de Economia da UFPB no dia 27 de junho, onde na ocasião 
informou que o Departamento está preocupado com a alta evasão dos alunos, bem como a 
pouca demanda de estudantes pelo curso de economia, por vários fatores, sendo um deles o 
mercado de trabalho e oportunidades de estágios na área, o que ocasiona alto índice de 
evasão e desistências dos estudantes. Comentou que em sua participação, apresentou os 
eventos programados pelo Conselho, com destaques a Gincana Regional de Economia e 
também a oferta de curso com o objetivo de preparar o estudante para atender as exigências 
do mercado. O Presidente finalizou comentando que o Departamento de Economia está vendo 
no Conselho uma boa parceria para reverter o quadro crítico no curso de economia. 
REALIZAÇÃO DA 1ª GINCANA REGIONAL DE ECONOMIA: O Presidente Celso Mangueira 
comunicou que a Gincana Regional está com sua operacionalização em andamento e sua 
realização ocorrerá no próximo dia 13, na UFPB. Informou que um Técnico de Informática já foi 
analisar os computadores e deixar configurados para a realização da Gincana. Finalizou 
informando que a sala contém 22 computadores e está na expectativa das inscrições, sendo 
estas a serem feitas no Centro Acadêmico de Economia. PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 
CONTINUADA: CURSO PRÁTICO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL; SEMINÁRIO 
COOPERATIVA DE ECONOMISTA E PERÍCIA; SEMINÁRIO PLANEJAMENTO MUNICIPAL; 
CURSO ECONOMIA, FINANÇAS, EMPREENDEDORISMO: O Presidente Celso Mangueira 
prestou informes sobre o andamento 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. Comunicou que o curso, com carga horária de 8h, já conta com 15 inscrições 
de um total de 23 vagas. Em relação o Seminário Cooperativa de Economista e Perícia, já 
conversou com os membros da Cooperativa de Economistas do Rio Grande do Norte e falta 
conversar com a Cooperativa de Pernambuco para delinear o evento. Na ocasião, o Presidente 
também expôs sobre o Curso Economia, Finanças, por ser de tamanha importância para os 
estudantes de economia, com objetivo de prepará-los para as exigências de Mercado. 
Ressaltou que o desafio será encontrar professores para ministrar as disciplinas e que vai 
conversar com os professores para ver as disponibilidades. Não havendo mais informes, o 
Presidente comunicou que vai enviar a programação completa para o Colegiado. 
PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS À SEMANA DO ECONOMISTA: O Presidente 
Celso Mangueira apresentou a programação alusiva à Semana do Economista, que ocorrerá 
no período de 12 a 16 de agosto. Em sua exposição, destacou as atividades que serão 
promovidas pelo Grupo de Assessoria, Planejamento e Pesquisas Econômicas (GAPPE) da 
UFPB, contendo uma programação com palestras e workshops, o que desta forma foi 
solicitado um apoio financeiro ao Corecon-PB no valor de dois mil cento e dez reais. Destacou 
também a Solenidade do Dia do Economista a ser realizado no dia 13 de agosto pelo Corecon-
PB, no Auditório 211 da UFPB, e na ocasião detalhou a programação com as homenagens e 
honrarias. O Presidente ainda informou que a solenidade contará com a presença do 
presidente do Cofecon, Wellington Leonardo. Em relação às despesas, o Presidente Celso 
Mangueira ainda informou que o orçamento está previsto no valor total de quatro mil reais, 
contemplando tanto o pedido de apoio do GAPPE quanto às despesas do Corecon-PB 
referentes à Solenidade do Dia do Economista, o que portanto vai solicitar patrocínios externos. 
Ainda sobre a Solenidade, especificamente quanto à Honraria Economista do Ano, o 
Presidente informou que o Plenário precisa eleger o Profissional a ser homenageado este ano 
e em tempo apresentou a relação dos economistas homenageados nos anos anteriores. Com o 
objetivo de uma análise preliminar, o Presidente informou que tem dois nomes para submeter 
ao colegiado, sendo o do Economista Francisco Nunes de Almeida, em função de sua trajetória 
profissional e sobretudo por assumir a presidência do recém criado Fórum Celso Furtado de 
Desenvolvimento Econômico. E o outro nome sugerido é do economista Paulo Galvão Junior, 
que além de sua importante trajetória como economista, tem publicações de vários artigos, é 
professor e ainda colaborou com o Conselho nas publicações do Desafio Quero ser 
Economista ao longo deste ano. Após os informes, o Colegiado concordou com os nomes 
propostos e por serem dois nomes com importantes biografias curriculares, sugeriu debater a 
sua escolha em uma outra Sessão Plenária, dado os critérios a serem estabelecidos para a 
referida escolha. Não havendo mais informes, prosseguiu para o próximo assunto. 
ENCERRAMENTO E ASSINATURA DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: O 
Presidente Celso Mangueira informou que encerrou o contrato de prestação de serviços da 
Assessoria de Comunicação no dia 30 de junho, por ocasião do Contrato firmado por 6 meses 
com a finalidade de melhorar e modernizar a Comunicação Institucional do Corecon-PB neste 
ano. No entanto, dada a necessidade de continuidade do aprimoramento, sobretudo das artes 
gráficas para as publicações do Corecon, o Presidente propôs fazer um contrato de prestação 
de serviços por 6 meses com um Designer Grafico para trabalhar com a atualização das redes 
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sociais e o site do Corecon-PB, além da cobertura dos eventos institucionais. Neste sentido, 
apresentou uma proposta coletada por um Designer e Publicitário, no valor de oitocentos reais 
mensais, para atualizar as mídias sociais do Conselho, além de fazer coberturas dos eventos e 
ainda a gravação de vídeos periódicos para as redes sociais, no que foi aprovado pelo 
Colegiado. Finalizou informando que no contrato de prestação de serviços terá uma clausula 
de que a não satisfação do serviço implica a rescisão e rompimento da prestação do serviço. 
HOMOLOGAÇÃO DO BALANCETE DO 2º TRIMESTRE - EXERCÍCIO 2019: Ato contínuo, o 
Presidente Celso Mangueira submeteu o Processo do Balancete do 2º trimestre do exercício 
2019 e apresentou o Parecer da Comissão de Tomada de Conta. O Conselheiro e membro da 
Comissão de Tomada de Contas, Ricardo Aurelio de Araujo Arruda fez a leitura do Parecer da 
Comissão, mencionando não haver quais quer observações a respeito das peças contábeis e 
recomendou a aprovação do Balancete. Após os informes, o Presidente submeteu ao Plenário 
para julgamento do Balancete do 2º trimestre do exercício 2019. E não havendo considerações 
ou questionamentos, o Balancete foi homologado pelo Plenário. FORMAÇÃO DA COMISSÃO 
ELEITORAL PARA ELEIÇÃO 2019: O Presidente Celso Mangueira apresentou a Cartilha 
Eleitoral 2019, contendo as Normas Eleitorais, tendo como primeira etapa, a formação da 
Comissão Eleitoral. Na oportunidade, foram submetidos os nomes dos economistas que farão 
parte desta Comissão. Após apreciação dos nomes, com a concordância dos Conselheiros, 
ficou definido a Comissão Eleitoral 2019, composta pelos seguintes economistas: Martinho Leal 
Campos, Luiz Alves Pordeus Junior e Francisco José de Barros como efetivos e o economista 
Cleantony Ribeiro de Medeiros como Suplente. Ato contínuo, o Presidente Celso Mangueira 
também comunicou que o sistema de votação pela internet, nos mesmos moldes dos anos 
anteriores e o rito do Processo eleitoral obedecerá as etapas e prazos no Regulamento. Após 
os informes, a Comissão foi homologada pelo Plenário. APRECIAÇÃO DE PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS: Foram homologados os seguintes Processos Administrativos: 
Cancelamento de registro PF: Iraci Marinho (Reg.0696); Fernando Robson Almeida de Araujo 
(Reg.1665); Maria Zelia Finizola Cesar de Araujo (Reg. 0464); Luiz Ramos de Queiroz (Reg. 
0222); Anderson Pereira Urtiga (Reg. 0924); Luiz Gustavo Pereira Martins (Reg. 1473); Nesti-
Nase Vicentre da Silva (1741); Marluce Paulo da Silva (Reg.1489). 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 
julho de 2019. 
 
 
 
 

      ___________________________________ 
Econ. Celso Pinto Mangueira 

Presidente 
 


