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ATA DA 7ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 17 DE 
AGOSTO DE 2020. 

 
 

Às dezenove horas do dia dezessete de agosto do ano de dois mil e vinte, por meio de uma 
reunião virtual através da plataforma Zoom, foi realizada a sétima 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 aos 
economistas participantes, informando que esta Sessão é integralmente aberta ao economista 
interessado. Ato contínuo, apresentou a seguinte programação: 1) Realizações e situação 
econômico-financeira do Corecon-PB; 2) Informes sobre o Since 2020; 4) Estabelecimento de 
um relacionamento Efetivo com os novos economistas, Os pré-formados e as entidades de 
alunos de economia; 5) Pesquisa de Opinião dos Economistas 6) Comunicação com os 
economistas e as Mídias Sociais do Corecon-PB; 7) Substituição do Gerente Executivo; 8) 
Encerramento PARTICIPANTES – Conselheiro efetivos:, Celso Pinto Mangueira, Márcia 

Cristina Silva Paixão, Antônio Claudio Lopes Rocha, Carlos Glaucio Sabino de Farias, 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. Participaram ainda o Gerente Thales Batista, o procurador Evílson Braz, a 
contadora Ana Maria e os economistas Delmo Almeida, Acilino Madeira e Euro Fernando. 
ABERTURA: A abertura contou com a vice-presidente Denise Kassama para fazer uma 

exposição. Com a palavra, a Vice-Presidente agradeceu o convite e fez uma exposição das 
ações do Cofecon principalmente às voltadas para a Educação Continuada, realizações de 
Oficinas Gratuitas a Distância e ainda sobre as ações do Sistema Cofecon/Corecons de 
estímulos à profissão. Em tempo, ainda expôs o cenário atual de pandemia ocasionando a 
suspensão de eventos programados, dentre eles o Simpósio Nacional dos Conselhos de 
Classe (Since) e a Gincana Nacional de Economia. Finalizou sua participação agradecendo o 
convite e se colocando a disposição do Corecon-PB.  Ato contínuo, o Presidente Celso 
Mangueira expôs dois vídeos institucionais, sendo um referente a profissão pelo dia do 
economista e outro dos convênios e parcerias do Corecon-PB. APRECIAÇÃO E 
APROVAÇÃO DA ATA DA 6ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA: O Presidente Celso 

Mangueira submeteu a Ata da 6ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 03 de julho, 
enviada por email aos Conselheiros para julgamento. Não havendo objeções ou 
questionamentos dos Conselheiros, a referida Ata foi homologada. REALIZAÇÕES E 
SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CORECON-PB: 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$ 127.374,60, tendo como despesas no valor de R$ 114.750,33 o 
saldo bancário no valor de R$ 24.985,02. Em sua exposição, ainda informou o quantitativo de 
86 economistas que estão devendo a anuidade 2020, num montante de aproximadamente 39 
mil reais e 196 economistas em dívida ativa, representando montante de mais de 300 mil reais. 
Finalizou informando que atualmente possui 267 economistas ativos adimplentes e 8 empresas 
registradas o que demanda um trabalho que possa agregar valor ao Conselho e melhoria da 
percepção da entidade perante a classe que paga suas anuidades. INFORMES SOBRE O 
SINCE 2020: O Presidente Celso Mangueira comunicou o cancelamento do SINCE 2020 o 

qual foi deliberado pelo Cofecon por conta da pandemia do covid-19, tendo em vista que o 
cenário ainda não se normalizou.Em tempo, o presidente destacou os 40 anos do Corecon-PB 
que ocorrerá na semana de 26 a 30 de setembro. ESTABELECIMENTO DE UM 
RELACIONAMENTO EFETIVO COM OS NOVOS ECONOMISTAS, OS PRÉ-FORMADOS E A 
ENTIDADES DE ALUNOS DE ECONOMIA: O Presidente Celso Mangueira apresentou os 
resultados de uma pesquisa obtidos por meio da aplicação de um questionário com 
graduandos no mês de julho/2020 sobre áreas de interesse para atuação como Economista. 
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Ao todo tiveram 48 respostas, com as áreas de preferência apontadas: Auditoria, Comercio 
Internacional, Mercado Financeiro, Perícia Economica, Políticas Publicas e Ciência de dados. 
O Presidente comunicou que o principal objetivo é reunir informações acerca do interesse de 
atuação profissional de graduandos em Ciências Econômicas no estado da Paraíba. As 
respostas servirão de base para o Corecon-PB definir uma agenda de ações de comunicação 
sobre cursos e treinamentos gratuitos ofertados pelo Cofecon e, em especial, mediante a 
realização de eventos com profissionais das diversas áreas de atuação do economista para 
compartilhar experiências de mercado e aprendizados com os primeiros obstáculos da carreira. 
PESQUISA DE OPINIÃO DOS ECONOMISTAS: O Presidente do Corecon-PB informou a 
Parceria firmada entre CORECON-PB e SMN Tecnologia da Informação sendo esta anunciada 
no dia 13 de agosto, por ocasião da solenidade virtual do Dia do Economista. O Convênio tem 
como objetivo a produção de Dashboards com gráficos que demonstram as mais variadas 
pesquisas feitas por esta conceituada instituição. Destacou que a finalidade principal é fornecer 
uma ferramenta de fácil manuseio e objetividade para que as pessoas possam entender 
rapidamente o cenário exposto pelos indicadores pesquisados. COMUNICAÇÃO COM OS 
ECONOMISTAS E AS MÍDIAS SOCIAIS DO CORECON-PB: O Presidente Celso Mangueira 

passou a palavra ao Conselheiro João Bosco Ferraz. Com a palavra, o Conselheiro fez uma 
exposição sobre as mídias sociais do Corecon-PB como ferramentas de comunicação e 
interação com os economistas. Expôs os principais canais que o Corecon-PB pode trabalhar 
como o instagram, facebook e ainda o youtube, todas como forma de interação com os 
economistas, estudantes e ainda a sociedade. Após as exposições, informou que o desafio é 
manter dinâmico os canais com conteúdos diários ou semanais. O Presidente Celso Mangueira 
ainda destacou a contratação de um Designer Gráfico para contribuir com a elaboração de 
imagens e artes gráficas visando a melhoria das mídias visuais do Conselho. SUBSTITUIÇÃO 
DO GERENTE EXECUTIVO: O Presidente Celso Mangueira anunciou o pedido de 
desligamento do Gerente Thales Batista do quadro funcional do Corecon-PB. Comunicou que, 
diante de suas pretensões pessoais e profissionais, optou pelo desligamento para se dedicar 
aos seus trabalhos profissionais, o que ocasionará a vacância do cargo de Gerente Executivo 
do Conselho. Desta forma, o Presidente Celso Mangueira, comunicou que está em aberto o 
processo de escolha e seleção do novo profissional para assumir o cargo. Em suas 
colocações, ainda acrescentou o perfil do candidato para a vaga, sendo economista, com boas 
aptidões técnicas e com habilidades pessoais para lidar com público. Informou ainda que a 
escolha do profissional precisa ser feita de forma breve para que no mês de setembro seja feito 
o treinamento e capacitação. Finalizou destacando a trajetória do gerente Thales pelas 
contribuições prestadas ao Corecon-PB ao longo do seu tempo de casa. OUTROS 
ASSUNTOS: O Presidente Celso Mangueira franqueou a palavra aos convidados para 

manifestação. O economista Euro Fernando éz uma exposição sobre a necessidade de 
reformulação na grade curricular do curso de economia e a necessidade de boa preparação do 
estudante para o Mercado de Trabalho, sobretudo em áreas específicas que demandem a 
elaboração de laudos e pareceres técnicos. O economista mencionou como exemplo, a 
importância de o profissional ter um adequado domínio na língua portuguesa e capacidade de 
boa escrita para elaboração de laudos técnicos para trabalhos de auditoria e perícia, para que 
o economista transmita uma boa reputação profissional perante os tribunais e os juízes. O 
Presidente Celso Mangueira concordou com a exposição e reforçou a importância da educação 
continuada para o profissional e que o Conselho deve ter como planos a realização de cursos 
de aprimoramento. 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, 17 de agosto de 2020. 
 
 
 
 

      ___________________________________ 
Econ. Celso Pinto Mangueira 

Presidente 
 
 


