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ATA DA 11ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 03 DE 
OUTUBRO DE 2019  

 
 

Às dez horas do dia três de outubro 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 primeira 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 setembro/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 e Martinho Leal Campos. Conselheiros 
Suplentes: Francisco José de Barros. Participaram também o Gerente Thales Batista e o 
Conselheiro Federal João Bosco Ferraz de Oliveira. A Conselheira Márcia Cristina Silva Paixão 
justificou sua ausência por problemas pessoais ocorridos última hora. LEITURA, DISCUSSÃO 
E APRECIAÇÃO DA ATA DA 10ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA: O Presidente Celso 
Mangueira submeteu aos Conselheiros a Ata da 10ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 
três de setembro 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 
SETEMBRO/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$ 205.117,23, as 
despesas R$ 196.014,75 e o saldo bancário fechando em R$ 30.463,39. Não havendo 
questionamentos, prosseguiu aos próximos assuntos da pauta. INFORMES DAS VISITAS 
INSTITUCIONAIS E PARTICIPAÇÕES: O Presidente Celso Mangueira apresentou informes 
sobre as visitas institucionais às Entidades. Destacou sua presença na solenidade de posse de 
presidente na FIEP pelo Buega Gadelha. Em sua exposição, falou ainda da presença e 
participação na reunião plenária dos professores da UFPB para apresentar as ações do 
Conselho e os projetos visando o centenário de Celso Furtado. Ato contínuo, deu informes 
também quanto a visita e participação na UFCG, através da palestra para os estudantes, com a 
participação do economista Chico Nunes. Finalizou comunicando o quanto foi importante as 
visitas institucionais visando os eventos institucionais em 2020. INFORMES SOBRE O 
CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA (CBE) 2019: O Presidente Celso Mangueira 
apresentou a programação do Congresso Brasileiro de Economia (CBE) que ocorrerá na 
cidade de Florianópolis e na ocasião mencionou que enviou um expediente ao Cofecon 
questionando a possibilidade de custear a ida do economista João Bosco Ferraz para falar do 
Projeto do SINCE 2020, o que contudo, foi negado. Na ocasião, o Presidente informou que terá 
um espaço e oportunidade para falar do referido Projeto aos congressistas e da cidade de João 
Pessoa, além de prestigiar a dupla paraibana de estudantes na competição da Gincana 
Nacional de Economia. Finalizou informando que sua ida ao Congresso é uma oportunidade 
para angariar patrocínios e apoios dos demais Corecons. INFORMES SOBRE O PROCESSO 
ELEITORA – HOMOLOGAÇÃO DA CHAPA INSCRITA: O Presidente Celso Mangueira 
comunicou aos Conselheiros que recebeu a inscrição de apenas uma chapa para o processo 
eleitoral de renovação do terço do CORECON-PB. O Presidente apresentou aos Conselheiros 
a Ata da Reunião da Comissão Eleitoral, datada de 17 de setembro, o qual houve a apreciação 
dos componentes da chapa intitulada “Celso Furtado” e constatação da regularidade de seus 
membros. Comunicou ainda que, seguindo o Calendário Eleitoral, também levantou a base 
eleitoral preliminar dos eleitores aptos a votar, constatando um total de 305 economistas estão 
aptos a votar atualmente. Em tempo, informou que já foi pago o valor relativo aos custos do 
regional pelo sistema Cofecon/Corecons, totalizando o valor de R$ 667,52. Após os informes 
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submeteu ao Plenário para julgamento e questões. Não havendo considerações, o Plenário 
homologou a inscrição da referida chapa. INFORMES SOBRE O PROJETO SINCE 2020:  O 
Presidente também deu informes sobre o Projeto do SINCE 2020, onde na ocasião, passou a 
palavra para o Coordenador  João Bosco Ferraz. Com a palavra, o Coordenador informou que 
já foram definidos os membros da Comissão e ainda feito a reunião para traçar os objetivos 
institucionais. Paralelamente, comunicou que está em fase de coleta de  orçamentos de Hotéis 
e também relativos aos equipamentos e acessórios para o evento. Finalizou informando que 
mais adiante vai reunir a Comissão para traçar estratégias para a arrecadação de recursos e 
busca por patrocínios, bem como enviar o Ofício aos demais Regionais pedindo os apoios 
financeiros e institucionais. Após as Considerações dos Conselheiros, ficou recomendado ver a 
possibilidade de submeter ao Cofecon a análise dos demais Regionais contemplarem em seus 
orçamentos a previsão de recursos a serem destinados ao evento do Since tendo em vista ser 
amparado pela Resolução do Sistema a realização deste evento. O Presidente Celso 
Mangueira finalizou informando que vai preparar um Ofício ao Cofecon submetendo a proposta 
para a discussão na Plenária. EXPEDIENTE DA JUNTA COMERCIAL SOLICITANDO 
INDICAÇÕES PARA A VAGA DE VOGAL NA JUCEP: O Presidente Celso Mangueira 
submeteu o Ofício da JUCEP nº790/2019 onde solicita lista dos profissionais para a escolha do 
vogal representante do Corecon-PB na Junta Comercial do Estado. O Presidente Celso 
Mangueira informou que atualmente a vaga está representada pelo Conselheiro Martinho 
Campos e sugeriu que, dada a importância do tema, seja revisto e discutido em uma Plenária 
Extraordinária a ser marcada. Os Conselheiros, por sua vez, concordaram com a idéia de 
discutir numa próxima Sessão. 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 outubro de 2019. 
 
 
 
 

      ___________________________________ 
Econ. Celso Pinto Mangueira 

Presidente 
 


