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ATA DA 9ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 15 DE 
OUUBRO DE 2020  

 
 

Às dezesseis horas do dia quinze de outubro do ano de dois mil e vinte, PB foi realizada, por 
meio de uma reunião virtual pela plataforma Zoom, a nona 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, 
apresentando a seguinte programação: 1) Balanço dos eventos virtuais ao longo do exercício: 
3) Processo Eleitoral do Corecon-PB; 4) Desligamento do Gerente Thales Batista; Outros 
assuntos e Encerramento. PARTICIPANTES – Conselheiros efetivos: Celso Pinto Mangueira, 

Antonio Claudio Lopes Rocha, Carlos Glaucio Sabino de Farias, Marcia Cristina Silva Paixão, 
Paulo Hermance Paiva, e Ruben Castedo Ramirez. Conselheiros Suplentes: Cristiano Aguiar 
de Oliveira Santos. LEITURA, DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DA ATA DA 8ª SESSÃO 
PLENÁRIA ORDINÁRIA - O Presidente Celso Mangueira submeteu aos Conselheiros a Ata da 

8ª Sessão Plenária Ordinária, que ocorreu no dia 04 de setembro, para análise dos 
Conselheiros. Não havendo considerações, a Ata foi homologada por todos. BALANÇO DOS 
EVENTOS VIRTUAIS AO LONGO DO EXERCÍCIO: O Presidente Celso Mangueira fez uma 
apresentação dos eventos virtuais realizados ao longo dos últimos meses face a pandemia, a 
exemplo do Centenário de Celso Furtado, a Solenidade do Dia do Economista e a Solenidade 
dos 40 anos do Corecon-PB. Oportunamente ainda destacou as webinars a Economia que 

queremos e ainda as Webinars realizadas com os candidatos à prefeitura de João Pessoa. O 
Presidente fez uma avaliação positiva dos eventos, ao tempo em que eles ficam gravados para 
que o publico possa assistir a qualquer tempo pelo canal do youtube. Em tempo, cumprimentou 
o Conselheiro João Bosco Ferraz pela coordenação das webinars e das mídias sociais do 
Corecon-PB com destaque ao canal do Youtube do Corecon-PB, como nova ferramenta de 
divulgação. PROCESSO ELEITORAL DO CORECON-PB: O Presidente Celso Mangueira 

informou que o processo eleitoral ocorrerá no periodo de 28 a 30 de outubro pela internet. 
Comunicou ainda que o Colégio Eleitoral fechou com 308 economistas votantes e solicitou o 
engajamento dos Conselheiros para angariar a participação dos profissionais. Não havendo 
algo mais a tratar, prosseguiu com o próximo assunto. DESLIGAMENTO DO GERENTE 
THALES BATISTA: O Presidente Celso Mangueira submeteu à plenária a proposta de 
desligamento do Gerente Thales Batista por iniciativa do Conselho, isto demissão  por justa 
causa. através de acordo trabalhista. Na ocasião, o presidente informou que consultou os 
setores jurídico e contábil do Conselho para análise e parecer das alternativas de 
desligamentos. Em tempo, destacou que a demissão em comum acordo tem fundamento legal 
e ressaltou os 12 anos de trabalho e o desempenho exemplar do Gerente Thales Batista, 
motivo pelo qual faz jus a esta forma de desligamento. Os Conselheiros, de forma unânime, 
elogiaram o trabalho realizado pelo Gerente Thales Batista concordando com a proposta de 
demissão em comum acordo, tendo esta proposta base legal face Reforma Trabalhista e ainda 
como forma de prestigiar o seu desempenho exemplar enquanto servidor do Conselho. Não 
havendo mais considerações, o presidente informou que vai preparar a documentação da 
rescisão e ainda uma homenagem de despedida ao Gerente Thales e as boas vindas oficiais a 
nova Gerente do Corecon-PB, Niedja Mayara. OUTROS ASSUNTOS: 1) Apreciação da 
solicitação Fiscal Walquíria Cybele: “a compreensão em manter o regime Home Office, até 
outubro e novembro, voltarei para execução dos processos em dívida ativa”. Decisão: Ficou 
estabelecido o Regime de prestação do trabalho remoto presencial, sendo assim, no mês de 
outubro, regime presencial uma vez por semana, preferencialmente na 5ª (quinta-feira) e no 
mês de novembro, regime presencial a partir do dia 06. 2) Aprovação do Conselheiro Federal 
efetivo apoiado pelo Corecon-PB. Na oportunidade, o presidente Celso Mangueira colocou seu 
nome à disposição da Plenária e apresentou os devido esclarecimentos, que foi aprovado 
pelos conselheiros presentes. ENCERRAMENTO. Não havendo nada mais a acrescentar, o 
Presidente Celso Mangueira, face ao compromisso da webinar com o candidato João Almeida, 
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„as 18h epelo avançar da hora, precisou encerrar a Sessão e agradeceu a todos os presentes. 
Eu, Niedja Mayara dos Santos Molla, elaborei esta Ata que vai assinada por mim 
____________________________, e pelo Presidente. João Pessoa, 15 de outubro de 2020. 
 
 
 

      ___________________________________ 
Econ. Celso Pinto Mangueira 

Presidente 


