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ATA DA 10ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 06 DE 
NOVEMBRO DE 2020  

 
 

Às dezesseis horas do dia seis de novembro do ano de dois mil e vinte, em sua sede situada à 
Av. Epitácio Pessoa, 2491, 1

o
 andar, sl. 04 nesta cidade de João Pessoa, PB, foi realizada a 

décima 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) Apresentação do 
demonstrativo das Receitas e Despesas até o mês de outubro/2020; 2) Informe sobre a 
realização dos eventos; 3) Comemorações alusivas ao dia do Economista; 4) Programação das 
Comemorações do Centenário Celso Furtado e Comissão Organizadora; 5) Outros assuntos e 
Encerramento. PARTICIPANTES – Conselheiros efetivos: Celso Pinto Mangueira, Paulo 

Hermance Paiva, Eduardo Henrique Gomes de Sousa, Márcia Cristina Silva Paixão e Ruben 
Castedo Ramirez. Conselheiros Suplentes: Francisco José de Barros. Participou ainda desta 
Sessão a Gerente Niedja Mayara. LEITURA, DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DA ATA DA 9ª 
SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA: O Presidente Celso Mangueira submeteu aos Conselheiros 

a Ata da 9ª Sessão Plenária Ordinária realizada no quinze de outubro para análise dos 
Conselheiros. Informou que o documento foi encaminhado antecipadamente via e-mail para 
apreciação do colegiado. Não havendo considerações, a Ata foi homologada por todos. 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS ATÉ O MÊS DE OUTUBRO/2020. O 

Presidente Celso Mangueira submeteu ao plenário o Demonstrativo Financeiro até o mês de 
agosto, comparando ainda com o desempenho no mesmo período dos últimos dois anos. 
Destacou que até o mês de outubro a Receita totalizou R$ 163.384,67, as despesas R$ 
171.723,27 e o saldo bancário R$ 7.200,00. Em seguida, o presidente tratou dos assuntos da 
terceira parte da pauta. ESCOLHA DOS DESTAQUES ECONOMICOS: O Presidente Celso 
Mangueira submeteu ao Plenário o Ofício Circular nº 112/2020 referente às escolhas dos 
Destaques Econômicos para as seguintes categorias “Desempenho Técnico”, “Academia” e 
“Mídia”. Após as considerações dos Conselheiros, foram escolhidas as seguintes entidades por 
categoria: Desempenho Técnico: IBGE; Mídia: CNN Brasil. Já para a categoria Academia, o 
Colegiado escolheu a Unicamp e ainda manifestou a indicação da UFPB (Universidade Federal 
da Paraíba) tendo em vista sua primeira colocação em pedidos de registros de marcas e 
patentes do Brasil e ainda por ter sido a melhor colocada no ranking de depositantes de 
patentes de invenção. ESCOLHA DA PERSONALIDADE ECONÔMICA DO ANO: Ato 
contínuo, o Presidente submeteu ao Plenário o Ofício Circular nº 111/2020 referente às 
escolhas da Personalidade Econômica do ano, no qual foi apresentada uma lista com 10 
nomes concorrentes, indicados segundo uma análise pela excelência em trabalhos e assuntos 
econômicos na atualidade, onde solicita a indicação de cada Regional. Assim foi apresentado 
ao Colegiado para a votação e escolha. Após as Considerações, os Conselheiros optaram por 
não indicar qualquer um dos nomes concorrentes. HOMOLOGAÇÃO DO DOSSIÊ ELEITORAL 
2020 E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO: O Presidente Celso Mangueira submeteu à 

plenária o Dossiê Eleitoral das Eleições CORECON-PB-2020, informando que a eleição foi 
realizada dentro dos conformes e prazos legais bem como sem registros de ocorrências. 
Lembrou ainda que este ano houve chapa única para o Pleito, ao tempo em que comunicou o 
resultado de 70 votantes, de um total de 308 economistas aptos a votar. Destacou ainda a 
intensa comunicação feita com objetivo de estimular os votantes, o que gerou expressiva 
quantidade de votos, alcançando a segunda colocação em termos proporcionais do nordeste. 
Após as colocações, proclamou o resultado eleitoral ao tempo em que agradeceu aos 
Conselheiros Luiz Alves Pordeus Junior, Francisco José de Barros e Cristiano Aguiar de 
Oliveira Santos pelas participações na Comissão Eleitoral deste ano. Não havendo mais 
questões ou pedidos de esclarecimento, o plenário homologou o Dossiê Eleitoral para envio ao 
COFECON. DEFINIÇÃO DO VALOR DA ANUIDADE 2021 PARA PESSOA FÍSICA E 
JURÍDICA E VALORES DOS EMOLUMENTOS: O Presidente Celso Mangueira comunicou 
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que diante da pandemia ao longo do exercício 2020, o que comprometeu a situação financeira 
de muitos profissionais, muitos Conselhos estão congelando os valores da anuidade para o 
ano seguinte, onde submeteu à análise do Colegiado para a referida proposta de 
congelamento da anuidade. Após as considerações, o Presidente informou que enviará 
posteriormente a Resolução do Cofecon e ainda a Simulação de valores considerando o 
congelamento da Anuidade e correção, onde será deliberada em uma Sessão Extraordinária. 
Proposta de Reajuste Salarial: O Presidente Celso Mangueira informou ao Colegiado o 
pedido da Fiscal Walquiria Cybelle alegando que ao longo dos últimos 4 anos os servidores 
não tem recebido correção salarial, em função de limitações orçamentárias. Por sua vez, o 
Presidente submeteu aos Conselheiros a referida demanda e informou que a ultima correção 
salarial foi no ano 2015 e a sua atualização seria de aproximadamente 30%. Informou ainda 
que ao longo dos exercícios o Conselho sempre teve limitações financeiras face a alta 
inadimplência e a expressiva quantidade de cancelamentos o que inviabilizava o reajuste. Após 
as considerações, os Conselheiros aprovaram a correção salarial em duas parcelas, sendo 
uma de 7,5% a partir de janeiro/2021 e a segunda a partir do mês de julho/2021, face as 
condições orçamentárias do Corecon-PB. ENCERRAMENTO. Não havendo nada mais a 

acrescentar, o Presidente Celso Mangueira encerrou a sessão. Eu Niedja Mayara dos Santos 
Molla, Gerente Executiva do CORECON/PB, elaborei esta Ata que vai assinada por mim 
____________________________, e pelo Presidente. João Pessoa, 06 de novembro de 2020. 
 
 
 
 

      ___________________________________ 
Econ. Celso Pinto Mangueira 

Presidente 
 


