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ATA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 11 DE 
JUNHO DE 2020. 

 
 

Às dezesseis horas do dia onze de junho do ano de dois mil e vinte, por meio de uma reunião 
virtual através da plataforma Zoom, foi realizada a quinta 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) Demonstrativos das Receitas e Despesas até Maio e 
previsão para 2020.; 2) XXVII SINCE e Gincana Nacional de Economia; 3) Prêmio de 
Economia Professor Celso Furtado; 4) Fórum Celso Furtado de Desenvolvimento da Paraíba. 
Comemorações do primeiro ano de instituição e balanço e as ações. 5) Núcleo Multidisciplinar 
Celso Furtado. Inauguração do Site; Curso Livre sobre Celso Furtado e suas obras e propostas 
de eventos. 6) Ações Institucionais durante a crise da pandemia do Sistema 
Cofecon/Corecons: 7) Pesquisa de satisfação do Economista 8) 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, Rodrigo Alves da Costa e Werton 
José de Oliveira Batista. Participaram ainda o Gerente Thales Batista e o advogado Evilson 
Braz. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA: O 
Presidente Celso Mangueira submeteu a Ata da 4ª 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. DEMONSTRATIVO DAS 
RECEITAS E DESPESAS ATÉ MÊS DE MAIO 2020: O Presidente Celso Mangueira submeteu 
à plenária o Demonstrativo Financeiro até o mês de maio de 2020, comparando ainda com o 
desempenho dos últimos dois anos. Destacou que o período fechou com a Receita total no 
valor de R$ 108.388,00, tendo como despesas no valor de R$ 87.638,08 o saldo bancário no 
valor de R$ 36.531,23. Em sua exposição, ainda apresentou o panorama financeiro contendo 
projeções de receitas e despesas, estimando um déficit de aproximadamente 30 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. SERVIDORES DE 
CONSELHO CONTRATADOS PELO REGIME CLT - POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE 
CONTRATO: O Presidente Celso Mangueira passou a palavra ao advogado do Conselho, Dr. 

Evilson Braz para abordar sobre o recente julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF)  que 
entendeu pela constitucionalidade do dispositivo da lei que permite a contratação celetista dos 
servidores de Conselhos de Classe. Por sua vez, o advogado esclareceu quanto a questão da 
possibilidade de suspensão contratual tendo em vista a Medida Provisória 936/2020, onde 
permite a suspensão por 60 dias do contrato de trabalho, alegando que em sendo os 
Conselhos uma Autarquia "sui generis" iria verificar se as medidas poderiam ser aplicáveis e 
que posteriormente daria um parecer. Não havendo questionamentos, prosseguiu com a Pauta; 
XXVII SINCE E GINCANA NACIONAL DE ECONOMIA: O Presidente Celso Mangueira 

concedeu a palavra ao Conselheiro João Bosco Ferraz, Coordenador do SINCE na Paraíba. 
Com a palavra, o Coordenador fez uma explanação sobre sua participação na última Sessão 
Plenária do Cofecon sobre o XXVII Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia, 
destacando que o evento terá novo formato, possivelmente virtual, com período adiado para o 
mês de novembro, tentando coincidir com a realização da Assembléia dos Delegados Eleitores. 
O Conselheiro ainda destacou que não está fechada essa idéia, tendo em vista a incerteza do 
cenário mais adiante, mas adiantou que na próxima Plenária do mês de julho ocorrerá outra 
reunião do Cofecon para dar o desfecho do evento. O Presidente Celso Mangueira finalizou 
informando a suspensão da Gincana Nacional de Economia face a pandemia. FÓRUM CELSO 
FURTADO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA. COMEMORAÇÕES DO PRIMEIRO ANO 
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DE INSTITUIÇÃO E BALANÇO E AS AÇÕES: O Presidente Celso Mangueira informou que o 
Fórum Celso Furtado de Desenvolvimento da Paraíba completou um ano de instituição 
formalizada. Destacou que o Fórum surgiu com a iniciativa do Corecon-PB por ocasião das 
primeiras reuniões com o Professor Romulo Polari na época das discussões sobre economia 
frente ao período eleitoral em 2018. Destacou ainda as ações do Fórum a exemplo das 
participações das Frentes parlamentares na Assembléia Legislativa e a boa aproximação com 
a Deputada Pollyanna Dutra e outras entidades envolvidas. Finalizou ressaltando a 
necessidade de parceria e apoio do Conselho e dos órgãos para o fortalecimento da Entidade. 
NÚCLEO MULTIDISCIPLINAR CELSO FURTADO. INAUGURAÇÃO DO SITE; CURSO 
LIVRE SOBRE CELSO FURTADO E SUAS OBRAS E PROPOSTAS DE EVENTOS: O 

Presidente Celso Mangueira ainda deu informes sobre o projeto do Nucleo Multidisciplinar 
Celso Furtado, destacando o curso virtual sobre Celso Furtado e suas obras, face aos 100 
anos de nascimento de Celso Furtado. Destacou ainda sua participação na aula inaugural do 
curso, que contou com participantes de vários estados. Finalizou que apesar da boa 
participação de público no curso virtual, foi registrado a presença de poucos economistas 
paraibanos. PRÊMIO DE ECONOMIA PROFESSOR CELSO FURTADO: O Presidente Celso 

Mangueira informou que publicou o Edital do XI Prêmio de Monografia Professor Celso Furtado 
no Diário Oficial. Comunicou ainda que já tem o Regulamento pronto e disponibilizou às 
coordenações dos cursos de economia. Ressaltou que a preocupação será quanto a 
viabilidade de conseguir as monografias ao longo desse período de paralisações das 
atividades acadêmicas. Finalizou informando que vai contactar os coordenadores dos cursos 
para ver sua viabilidade. AÇÕES INSTITUCIONAIS DURANTE A CRISE DA PANDEMIA DO 
SISTEMA COFECON/CORECONS: O Presidente Celso Mangueira prestou informes sobre as 
ações institucionais ao longo do mês de maio, destacando as Oficinas gratuitas sobre gestão 
estratégica e desafios estruturais pós-crise, pelo Cofecon, como uma forma de capacitação dos 
economistas em meio ao tempo de pandemia. Destacou ainda sua participação em 
transmissões virtuais (lives) sobre Recuperação econômica pós-covid, promovidos pelo 
Sistema Cofecon e pela Embaixada de Negócios. Em sua exposição, enfatizou ainda a 
necessidade do Corecon-PB promover transmissões virtuais ou webinars com o objetivo de 
trazer conteúdos aos economistas paraibanos e promover a imagem institucional do Conselho, 
a exemplo dos que fazem outros Conselhos de Classe para suas categorias. Após as 
considerações, ficou combinado de ser feito uma Comissão para o planejamento e organização 
das transmissões virtuais. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO ECONOMISTA: Ato contínuo, o 
Presidente Celso Mangueira apresentou a minuta da Pesquisa de Satisfação a ser realizada 
com os economistas, com o objetivo de coletar as avaliações dos profissionais acerca da 
atuação do Conselho e suas percepções quanto a sua atuação e o Mercado de Trabalho. 
Comunicou ainda que consultou o orçamento com um profissional para aplicar nas plataformas, 
mas o valor cobrado foi inviável para o Conselho no momento, onde ficou de ser analisado sua 
aplicação futura. O Presidente finalizou pedindo ao colegiado críticas e sugestões para dar 
prosseguimento à aplicação da pesquisa, se possível no segundo semestre. OUTROS 
ASSUNTOS: A Conselheira Márcia Paixão ainda deu informes sobre as atividades de 
aproximar os recém-graduados em economia do Corecon-PB. Comentou ainda que a ideia é 
de reunir os economistas e os Conselheiros para passar um pouco de suas experiências de 
Mercado aos recém-graduados. Em sua exposição,falou ainda sobre o programa Boas-Vindas 
aos Feras de economia, com uma serie de webinars de apresentações institucionais ao longo 
do mês de junho e julho. O Presidente Celso Mangueira ainda comunicou o pedido de renuncia 
do Conselheiro Titular Martinho Leal Campos do colegiado.Apresentou o conteúdo de sua 
renúncia expondo seus motivos de foro íntimo e de ordem particular. O Conselheiro Eduardo 
Henrique Gomes de Souza sugeriu ser feito uma homenagem ao Conselheiro Martinho Leal 
Campos pela sua trajetória profissional e contribuições ao Conselho e Sindicato dos 
Economistas. 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, 11 de junho de 2020. 
 
 
 
 

      ___________________________________ 
Econ. Celso Pinto Mangueira 

Presidente 
 
 


