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ATA DA 10ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 03 DE 
SETEMBRO DE 2019  

 
 

Às dez horas do dia três de setembro do ano de dois mil e dezenove, em sua sede situada à 
Av. Epitácio Pessoa, 2491, 1

o
 andar, sl. 04 nesta cidade de João Pessoa, PB, foi realizada a 

décima 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 até o mês de agosto/2019; 2) Informe sobre a 
realização dos eventos; 3) Comemorações alusivas ao dia do Economista; 4) Programação das 
Comemorações do Centenário Celso Furtado e Comissão Organizadora; 5) Outros assuntos e 
Encerramento. PARTICIPANTES – Conselheiros efetivos: Celso Pinto Mangueira, Paulo 
Hermance Paiva, Eduardo Henrique Gomes de Sousa, Márcia Cristina Silva Paixão e Ruben 
Castedo Ramirez. Conselheiros Suplentes: Francisco José de Barros. Participaram também o 
Gerente Thales Batista e o Conselheiro Federal João Bosco Ferraz de Oliveira. O Conselheiro. 
LEITURA, DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DA ATA DA 8ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA: 
O Presidente Celso Mangueira submeteu aos Conselheiros a Ata da 9ª Sessão Plenária 
Ordinária realizada no dia dois de agosto 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 O MÊS DE AGOSTO/2019. O Presidente Celso Mangueira submeteu ao 
plenário o Demonstrativo Financeiro até o mês de agosto, comparando ainda com o 
desempenho no mesmo período dos últimos dois anos. Destacou que até o mês de agosto a 
Receita totalizou R$ 184.515,27, as despesas R$ 177.985,07 e o saldo bancário R$ 27.488,34. 
Em seguida, o presidente tratou dos assuntos da terceira parte da pauta. QUADRO 
EVOLUTIVO DOS ECONOMISTAS REGISTRADOS: O Presidente Celso Mangueira ainda 
apresentou o quadro atual de registros, contemplando os Registros Ativos, os Ativos com 
Desconto e ainda os Cancelados, mostrando uma pequena evolução de novos registros este 
ano. Ressaltou, porém, a preocupação em relação ao grande numero de pedidos de baixa de 
registro, implicando queda nas arrecadações. Não havendo mais considerações, prosseguiu 
para os próximos assuntos. RESULTADO DO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÕES: O Presidente 
Celso Mangueira apresentou Relatório do Mutirão de Conciliações diante da participação do 
Corecon-PB na Justiça Federal. Informou que a Fiscal Walquiria Cybelle participou durante a 
semana dos trabalhos de negociação com os economistas devedores de anuidades mediante 
Acordo Pré-Processual, resultando num acordo com aproximadamente 15 profissionais 
resultando num montante de aproximadamente R$ 35.000,00 de negociações realizadas. 
Finalizou acrescentando que esse mutirão é interessante tendo em vista acelerar as 
negociações no âmbito do judiciário possibilitando não só a regularização dos profissionais, 
como também a arrecadação do Conselho. BALANÇO DAS ATIVIDADES REALIZADAS  ATÉ 
AGOSTO: O Presidente Celso Mangueira fez um balanço das atividades realizadas até o mês 
de agosto apresentando as ações realizadas ao longo do ano. Destacou os encontros com 
estudantes nas Universidades, a realização do evento em Homenagem a Celso Furtado, com 
as presenças da neta de Celso Furtado, Sofia Furtado, Marcos Formiga representando o 
Centro Internacional Celso Furtado, além da presença do vice-presidente do Cofecon, Antonio 
Correa de Lacerda. Em sua exposição, ainda tratou de outras realizações, a exemplo da 
solenidade do Dia do Economista e outras ações, como o Curso de Laudos Periciais e o 
Encontro da Mulher Economista. INFORMES SOBRE O PROCESSO ELEITORAL: 
CALENDÁRIO ELEITORAL: O Presidente Celso Mangueira comunicou que diante do 
calendário eleitoral, o prazo para o registro da chapa finaliza dia 13 de setembro. Informou 
ainda que atualmente o quantitativo de economistas aptos a votar é 299 economistas. Haverá 
um novo levantamento que será feito nas proximidades da eleição, onde o objetivo é de elevar 
o quantitativo. Finalizou informando que a eleição ocorrerá no período de 29 a 31 de outubro e 
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a votação será exclusivamente pela internet. EVENTOS PREVISTOS SETEMBRO E 
NOVEMBRO: O Presidente Celso Mangueira deu informes sobre a previsão dos próximos 
eventos, a começar pelo evento em comemoração ao dia do turismo, no final de setembro, 
contando com uma palestra do professor e ex-reitor Romulo Polari, bem como com o 
lançamento do ebook do economista Paulo Galvão, além da apresentação do Fórum Celso 
Furtado de Desenvolvimento Econômico pelo economista Francisco Nunes. O Presidente 
acrescentou que pretende realizar o evento no auditório da PBTUR. Em relação a um outro 
evento, o Presidente deu informe sobre a possibilidade de se realizar um evento em 
homenagem ao falecimento do economista Celso Furtado, no dia 20 de novembro, onde tem a 
possibilidade de contar com a presença da senhora Rosa de Aguiar Furtado. Finalizou 
informando que está fazendo um planejamento sobre a viabilidade de suas realizações e mais 
adiante dará comunicação ao Plenário. ESCOLHA DOS TRÊS NOMES PARA HOMENAGEM 
PERSONALIDADE ECONOMICA DO ANO, CONFORME OFICIO DO COFECON: O 
Presidente Celso Mangueira submeteu o Ofício do Cofecon Circular do Cofecon, no qual 
submete a proposta de economistas para os regionais escolherem os que merecem a 
homenagem Personalidade Econômica do Ano, cujo objetivo será nobilitar os profissionais que 
contribuíram para o desenvolvimento da Ciência Econômica. Em seguida, submeteu aos 
Conselheiros presentes análise e votação. Após as considerações de cada Conselheiro e 
respectivas indicações, ficou deliberada, por votação da maioria, a escolha dos seguintes 
economistas: Paulo Henrique Ribeiro Sandroni, Gesner Oliveira e Anita Kron. ESCOLHA DOS 
TRÊS NOMES PARA HOMENAGEM PERSONALIDADE ECONOMICA DO ANO, 
CONFORME OFICIO 89/2019: O Presidente Celso Mangueira submeteu o Ofício do Cofecon 
nº 89/2019, no qual submete a proposta de economistas para os regionais escolherem os 
destaques econômicos, de acordo com as categorias correspondentes. Em seguida, submeteu 
aos Conselheiros presentes para análise e votação. Após as considerações de cada 
Conselheiro e respectivas indicações, ficou deliberada, por votação da maioria, a escolha das 
seguintes entidades: Categoria Destaque Técnico: IBGE; Para a categoria Destaque 
Academia: Unicamp. Já na categoria Destaque Mídia: Valor Econômico. 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 
setembro de 2019. 
 
 
 
 

      ___________________________________ 
Econ. Celso Pinto Mangueira 

Presidente 
 


