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ATA DA 6ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 03 DE 
JULHO DE 2020. 

 
 

Às dezesseis horas do dia três de julho do ano de dois mil e vinte, por meio de uma reunião 
virtual através da plataforma Zoom, foi realizada a sexta 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 e assim 
apresentou a seguinte programação: 1) Demonstrativo das Receitas e Despesas até o mês de 
junho-2020; 2) XXVII SINCE e Gincana Nacional de Economia 3) Centenário Celso Furtado; 4) 
Homenagem Economista do ano; 5) Propostas de Ações para Mercado de Trabalho; 6) 
Webinar Corecon-PB; 7)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: Cristiano Aguiar de 
Oliveira Santos, Rodrigo Alves da Costa e Werton José de Oliveira Batista. Participou ainda o 
Gerente Thales Batista. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA 
ORDINÁRIA: O Presidente Celso Mangueira submeteu a Ata da 5ª Sessão Plenária Ordinária, 
realizada no dia 11 de junho, enviada por email aos Conselheiros para julgamento. Não 
havendo objeções ou questionamentos dos Conselheiros, a referida Ata foi homologada. 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS E PREVISÃO PARA 2020: O Presidente 

Celso Mangueira submeteu à plenária o Demonstrativo Financeiro até o mês de junho de 2020, 
comparando ainda com o desempenho dos últimos dois anos. Destacou que o 1º semestre 
fechou com a Receita total no valor de R$ 114.165,74, tendo como despesas no valor de R$ 
97.875,00 o saldo bancário no valor de R$ 31.324,31. Em sua exposição, ainda apresentou o 
panorama financeiro contendo as previsões de receitas e despesas, estimando um déficit de 
aproximadamente 24 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. Em tempo, comunicou que o vencimento da anuidade 2020 foi estendida 
para dia 30/06, onde será feito ações de cobrança aos devedores. INFORMES SOBRE O 
SINCE 2020: O Presidente Celso Mangueira informou da possibilidade de suspensão do 

Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia (SINCE 2020), face a pandemia do Covid-19. 
Adiantou que o Cofecon cancelou a Gincana Nacional de Economia e a tendência de ocorrer 
com os demais eventos programados. Finalizou informando que o Cofecon fará a Reunião 
Plenária prevista para dia 31 de julho para definir sobre a realização ou não do Simpósio. 
CENTENÁRIO CELSO FURTADO: O Presidente Celso Mangueira apresentou aos 
Conselheiros informações sobre a programação do Centenário Celso Furtado, no período de 
21 a 26 de julho, com destaque para a solenidade do dia 26 de julho, onde ocorrerá a entrega 
da medalha Celso Furtado e apontou a necessidade de escolha de um nome para receber a 
homenagem. Em sua exposição, também ressaltou que a programação contará com uma 
Sessão Solene na Assembléia Legislativa, bem como apresentou o Ofício remetido a 
Fundação Joaquim Nabuco solicitando o apoio financeiro para as ações institucionais em 
homenagem a Celso Furtado. Em tempo, apresentou a agenda de eventos comemorativos ao 
centenário de Celso Furtado proposta pelo Núcleo Multidisciplinar Celso Furtado Finalizou 
informando que mais adiante apresentará a programação oficial. HOMENAGEM 
ECONOMISTA DO ANO: O Presidente Celso Mangueira lembrou da Homenagem Economista 
do Ano, onde será necessário a escolha do homenageado, destacando que precisa delinear 
ainda o formato de sua realização, face ao momento de isolamento social. Informou que 
oportunamente submeterá as propostas de nomes onde será feita em Plenária a escolha do 
homenageado. PROPOSTAS DE AÇÕES PARA MERCADO DE TRABALHO: O Presidente 
apresentou o Relatório do Gerente Thales Batista sobre a Proposta de Ações para o Mercado 
de trabalho. Em sua exposição, informou o cenário preocupante quanto ao Mercado de 
Trabalho dos economistas o que resulta em indicadores delicados para o Corecon-PB, 
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sobretudo ao índice de inadimplência e novos registros. Assim, apresentou Programas voltados 
ao Mercado de Trabalho que o Corecon-PB possa realizar a exemplo de áreas como a Perícia, 
investimentos, mercado de capitais e atuação nas prefeituras. finalizou infomando que o 
Relatório está disponível aos Conselheiros para análise e pediu propostas de atuação e 
profissionais que possam contribuir para a execução dos programas. PESQUISA DE OPINIÃO 
COM OS ECONOMISTAS: Em tempo, apresentou a proposta de Pesquisa de Opinião que já 

foi desenvolvida na gestão passada. Destacou que solicitou um orçamento a uma empresa, 
mas o valor cobrado foi acima das perspectivas orçamentárias. Assim, pediu aos Conselheiros 
para analisar o conteúdo do formulário para definir a Pesquisa. Após as considerações dos 
Conselheiros, ficou combinado para se formar uma Comissão para tratar das linhas da 
Pesquisa com os profisisonais. WEBINAR CORECON-PB: O Presidente Celso Mangueira 
tratou das primeiras Webinars realizadas pelo Corecon-PB, destacando as boas participações 
dos convidados, bem como a mediação do Conselheiro João Bosco Ferraz. Destacou ainda 
que o mês de julho tem alguns convidados confirmados para a participação e que a expectativa 
é de alcançar novos seguidores para o canal do Corecon-PB no youtube. OUTROS 
ASSUNTOS: O Presidente Celso Mangueira concedeu a palavra a Vice-Presidente Márcia 

Cristina Silva Paixão. Com a palavra a Conselheira ressaltou as ações de aproximação entre 
os economistas e o recém-graduado, como forma de o estudante ter um pouco mais da 
experiência e o contato profisisonal com um economista atuante. Assim, destacou as 
participações dos economistas sobretudo os mais jovens para que seja um canal com os novos 
alunos e a necessidade de se formar essa Comissão para a troca de idéias e ações. 
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, 03 de julho de 2020. 
 
 
 
 

      ___________________________________ 
Econ. Celso Pinto Mangueira 

Presidente 
 
 


