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ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 04 DE 
ABRIL DE 2020. 

 
 

Às dezeseis horas do dia quatro de abril do ano de dois mil e vinte, por meio de uma reunião 
virtual através da plataforma Zoom, foi realizada a terceira Sessão Plenária Ordinária do 
Conselho Regional de Economia da 21ª Região – PB- exercício 2020. Abrindo os trabalhos, o 
Presidente Celso Mangueira iniciou a sessão dando as boas-vindas ao colegiado fazendo 
considerações acerca da presente Sessão Virtual tendo em vista a Pandemia., E assim 
apresentou a seguinte programação: 1) Apresentação do Demonstrativo de Receita e Despesa 
dos exercícios 2018, 2019 e 2020 até março e previsão de receitas e despesas; 3) Ações e os 
projetos da Comissão de Educação do Cofecon; 4) Informes sobre o XXVII Since e o Projeto 
Centenário de Nascimento Celso Furtado; 5) Discussão de uma nota oficial do nosso conselho, 
especificamente sobre a segunda onda dessa crise na economia paraibana, já considerando as 
medidas adotadas pelo governo estadual.; 6) Encerramento PARTICIPANTES – Conselheiro 

efetivos:, Celso Pinto Mangueira, João Bosco Ferraz de Oliveira, Paulo Hermance Paiva, 
Carlos Glaucio Sabino de Farias e Ruben Castedo Ramirez. Conselheiro Suplentes: Cristiano 
Aguiar de Oliveira Santos, Drielly Pereira de Andrade Araujo e Werton José de Oliveira Batista. 
Participou ainda e o Gerente Thales Batista. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 2ª 
SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA: O Presidente Celso Mangueira submeteu a Ata da 2ª 
Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 13 de fevereiro, enviada por email aos 
Conselheiros para julgamento. Não havendo objeções ou questionamentos dos Conselheiros, a 
referida Ata foi homologada. LEITURA DAS DOCUMENTAÇÕES RECEBIDAS E 
ENCAMINHADAS: O Presidente submeteu as seguintes documentações: Ofício do Cofecon nº 
040/2020, referente ao adiamento do prazo para envio das informações do ECV, tendo em 
vista a situação de calamidade pública e isolamento social, tendo este prazo postergado para 
30 de abril. Outro documento foi o Oficio nº 039/2020, referente ao adiamento do prazo para 
pagamento da Anuidade 2020, sem incidência de juros e multa, até o dia 30/06, através da 
Resolução 2041/2020, tendo em vista  situação de pandemia e as conseqüências para a 
economia brasileira. Além disso, o Presidente apresentou o Oficio nº 038/2020 do Cofecon 
instituindo o regime de Teletrabalho no âmbito do Cofecon, com o objetivo de prevenir o 
contágio  e a contaminação do novo Coronavírus.Não havendo mais informes, prosseguiu com 
a Sessão. APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA DOS 
EXERCÍCIOS 2018, 2019 E 2020 ATÉ MARÇO E PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS: 
O Presidente Celso Mangueira submeteu à plenária o Demonstrativo Financeiro do 1º trimestre 
de 2020, comparando ainda com o desempenho dos últimos dois anos. Destacou que o 1º 
trimestre fechou com a Receita total no valor de R$ 92.116,94, tendo como despesas no valor 
de R$ 64.343,62 e o saldo bancário no valor de R$ 43.163,63. Em sua exposição, ainda 
apresentou o panorama financeiro contendo projeções de receitas e despesas, estimando um 
déficit de aproximadamente 27 mil reais até o final do exercício, o que demandará esforços o 
equilíbrio do quadro financeiro. Não havendo mais informes, o Presidente prosseguiu para o 
próximo assunto. AÇÕES E OS PROJETOS DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO DO COFECON: 
O Presidente Celso Mangueira iniciou explanando sobre a edição Gincana Nacional de 
Economia, que este ano, em homenagem ao centenário de Celso Furtado, contará com 
perguntas que contemplarão sua vida e suas obras, além de perguntas sobre os seguintes 
economistas ou professores de economia, como Delfim Neto, Caio Prado Junior, Roberto 
campos, entre outros economistas. Informou ainda que o jogo nacional contempla 280 
perguntas de múltipla escolha com 5 opções, sendo a 5ª “n.d.a.”. Como forma de colaborar e 
não onerar o custo desta mudança, a Comissão do Cofecon solicita a ajuda de professores e 
alunos na formulação das perguntas. Finalizou apresentando o cronograma das etapas desta 
Gincana. Já em relaçao ao Desafio Quero ser Economista, informou que é um desafio voltado 
aos estudantes de ensino médio, por meio de um jogo virtual. assim, apresentou o cronograma 
do Desafio, bem como os materiais publicitários para divulgações.Além disso, passou outros 
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informes como o Premio Brasil de Economia e também o Concurso de Resenhas, onde será 
através de uma homenagem a Celso Furtado referente ao livro Formação Econômica do Brasil. 
Finalizou apresentando os cronogramas e o pedido da Comissão para a colaboração de 
professores para esses Desafios. OUTROS PROJETOS EM ANDAMENTO: O Presidente 

Celso Mangueira ainda informou os trabalhos do Sistema Cofecon/Corecons em andamento, 
tais como o Banco de Professores que desejem participar das bancas examinadoras dos 
concursos; o projeto "Celso Furtado e Eu" com objetivo de coletar vídeos de economistas que 
queiram falar sobre a influencia de Celso Furtado em sua carreira profissional, bem como falou 
ainda da Escola. Esse vídeo tem que ser de aproximadamente 1 minuto. Outros assuntos 
ainda foram informados como a Escola de Educação a Distáncia, com intuito de possibilitar o 
Corecon a ofertar cursos a distancia. COMISSÕES XXVII SINCE: O Presidente Celso 
Mangueira submeteu aos Conselheiros os orçamentos dos ventos que comporão o Simpósio, a 
exemplo do Encontro de Funcionarios, o Simpósio dos Conselhos, o Seminário Celso Furtado, 
a Plenária e o coquetel de encerramento. Além disso prestou um orçamento específico do 
Hotel Tambaú para a realização dos eventos citados. AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MÊS DE 
MARÇO: Ato contínuo, o Presidente submeteu o informe sobre as ações institucionais 

realizadas no mês de março, como o 1º Fórum da Mulher Economista, no dia 12 de março, a 
participação do Presidente na Palestra do economista Rômulo Polari na UEPB,sobre Celso 
Furtado e ainda a participação da reunião com o Secretario de Educação sobre organização 
dos eventos para prestigiar Celso Furtado. OUTROS ASSUNTOS: O Presidente Celso colocou 

em discussão a idéia do Conselheiro Ruben Castedo quanto a possibilidade de uma nota oficial 
do Corecon-PB, especificamente sobre a segunda onda dessa crise na economia paraibana, já 
considerando as medidas adotadas pelo governo estadual. Assim, submeteu ao Plenário para 
análise e bem como formatar as idéias para elaboração do artigo. Além disso, o Presidente 
reforçou a importância do Economista elaborar artigos e produções de Informativos para 
divulgações, como forma de evidenciar a profissão no período de crise, no que houve 
concordância dos Conselheiros. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a acrescentar, o 
Presidente Celso Pinto 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, 04 de abril de 2020. 
 
 
 
 

      ___________________________________ 
Econ. Celso Pinto Mangueira 

Presidente 
 
 


