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ATA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 08 DE 
MAIO DE 2020. 

 
 

Às dez horas do dia oito de maio do ano de dois mil e vinte, por meio de uma reunião virtual 
através da plataforma Zoom, foi realizada a quarta 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) Demonstrativo das receitas e despesas e previsão para 2020; 3) Relatório das 
Ações Administrativas e Financeiras e Resultados no 1º quadrimestre; 4) Eventos programados 
pelo Sistema Cofecon/Corecons; 5) Ações Institucionais do Cofecon e Corecons; 6) 
Encerramento PARTICIPANTES – Conselheiro efetivos:, Celso Pinto Mangueira, Márcia 

Cristina Silva Paixão, Antônio Claudio Lopes Rocha, Carlos Glaucio Sabino de Farias, Eduardo 
Henrique Gomes de Sousa, João Bosco Ferraz de Oliveira, Paulo Hermance Paiva, e Ruben 
Castedo Ramirez. Conselheiro Suplentes: Drielly Pereira de Andrade Araujo e Werton José de 
Oliveira Batista. Participaram ainda o Gerente Thales Batista, o advogado Evilson Braz e a 
Contadora Ana Maria de Sousa. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: O Presidente Celso Mangueira 
apresentou o quadro de presenças dos Conselheiros ao longo das plenárias do ano. 
Agradeceu a presença do colegiado em especial aos Conselheiros Suplentes, tendo em vista 
não haver a obrigatoriedade de participação, contribuindo para o enriquecimento do debate. 
APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA: O 
Presidente Celso Mangueira submeteu a Ata da 3ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 
04 de abril, 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 o ofício 
circular do Cofecon nº 044/2020 quanto ao adiamento da X Gincana Nacional de Economia em 
razão da calamidade publica causada pela pandemia do Covid-19, com o objetivo de evitar 
aglomerações, bem como o recesso escolar imposto pela quarentena, ocasiona o acumulo de 
atividades acadêmicas o que inviabiliza a organização do evento. Não havendo mais informes, 
prosseguiu com a Pauta. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS E PREVISÃO 
PARA 2020: O Presidente Celso Mangueira submeteu à plenária o Demonstrativo Financeiro 
até o mês de abril de 2020, comparando ainda com o desempenho dos últimos dois anos. 
Destacou que o 1º quadrimestre fechou com a Receita total no valor de R$ 103.226,90, tendo 
como despesas no valor de R$ 77.409,86 o saldo bancário no valor de R$ 43.102,63. Em sua 
exposição, ainda apresentou o panorama financeiro contendo projeções de receitas e 
despesas, estimando um déficit de aproximadamente 26 mil reais até o final do exercício, o que 
demandará esforços para o equilíbrio do quadro financeiro. Não havendo observações, o 
Presidente prosseguiu para o próximo assunto. RELATÓRIO DAS AÇÕES 
ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS E RESULTADOS NO 1º QUADRIMESTRE: O 
Presidente Celso Mangueira apresentou as seguintes ações administrativas no mês de abril:  
Negociações no montante de R$ 4.200,00; instalação do novo sistema contábil no Conselho, 
promovido pelo Cofecon. A contadora Ana já está de posse da senha de acesso ao novo 
sistema; Ajustes e implantação do acesso remoto para permitir o trabalho e atendimento em 
home office; Reunião com a fiscal Walquiria sobre o Mutirão de Conciliações da Justiça 
Federal. A Fiscal já está a par das providências a serem adotadas; Constatação de ajustes na 
instalação elétrica do Conselho; Visita do Gerente em pelo menos uma vez por semana ao 
Conselho para verificações In loco. Não havendo mais considerações, seguiu para próximo 
assunto; EVENTOS PROGRAMADOS PELO SISTEMA COFECON/CORECONS: O 

Presidente Celso Mangueira ainda informou que a Comissão regional do Since participou de 
reunião virtual com os membros do Cofecon no dia 28 de abril, com a participação do 
Presidente Antonio Lacerda com o objetivo de analisar o atual cenário diante do estado de 
calamidade por conta da pandemia, comprometendo a busca de patrocínios e o planejamento 
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do evento. A Reunião contou com a participação de alguns membros da Comissão do Cofecon. 
O Presidente então informou que o Cofecon resolveu levar o caso à próxima Plenária para 
discutir os desdobramentos do XXVI SINCE e demais eventos. AÇÕES INSTITUCIONAIS DO 
COFECON E CORECONS: O Presidente Celso Mangueira submeteu aos Conselheiros as 

propostas de ações institucionais durante esse tempo de isolamento. E uma delas, são as 
transmissões virtuais (Lives) sobre assuntos profissionais, citando outros Conselhos como 
exemplo de ações nessa natureza. O Presidente Celso Mangueira comunicou a necessidade 
de o Corecon-PB produzir também transmissões virtuais e ainda artigos que possam destacar 
o economista em meio a atual crise. Destacou ainda que, especificamente sobre as Lives, 
precisa de um conselheiro para coordenar as participações. Finalizou divulgando a sua 
participação como um dos debatedores sobre a palestra virtual do Presidente Lacerda na live 
que ocorrerá no próximo dia 14 sobre recuperação econômica pós-covid. 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, 
08 de maio de 2020. 
 
 
 
 

      ___________________________________ 
Econ. Celso Pinto Mangueira 

Presidente 
 
 


