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ATA DA 12ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 06 DE 
NOVEMBRO DE 2019  

 
 

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

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

décima segunda Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia da 21ª Região 
– PB- exercício 2019. 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 setembro/2019; 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 e Martinho Leal Campos. Conselheiros 
Suplentes: Francisco José de Barros. Participaram também o Gerente Thales Batista e o 
Conselheiro Federal João Bosco Ferraz de Oliveira. A Conselheira Márcia Cristina Silva Paixão 
justificou sua ausência por problemas pessoais ocorridos última hora. LEITURA, DISCUSSÃO 
E APRECIAÇÃO DA ATA DA 11ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA: O Presidente Celso 
Mangueira submeteu aos Conselheiros a Ata da 11ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 
três 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. EXPEDIENTES RECEBIDOS E INFORMES INSTITUCIONAIS: O 
Presidente Celso Mangueira prestou informes dos expedientes e Ofícios recebidos. Comunicou 
o recebimento do Oficio Circular do Cofecon quanto Proposta de Emenda a Constituição nº 
108/2019 o qual pede que as iniciativas adotadas nos Regionais contra a PEC sejam remetidas 
ao Cofecon para divulgação. Em seus Informes, destacou ainda que o economista Antônio 
Gomes Vieira Filho obteve sua aprovação na Assembleia Legislativa do Estado para o cargo 
de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e neste sentido, sugeriu o envio de um Ofício 
com votos de cumprimento ao economista após a homologação pelo Governador. O Plenário 
aprovou com unanimidade a proposta. Ato contínuo finalizou apresentando o Projeto de Lei da 
Deputada Pollyana Dutra o qual institui o ano de 2020 como “o ano de Celso Furtado” em 
alusão ao centenário de nascimento do economista Celso Furtado, onde menciona ainda, 
dentre os órgãos envolvidos, o Corecon-PB como integrante das homenagens. Face a 
iniciativa, o Presidente Celso Mangueira propôs o envio de uma Menção Honrosa à Deputada 
pelos apoios institucionais concedidas, após a homologação da Lei. O presidente ainda 
finalizou informando que a Conselheira Federal, Denise Kassama, teve seu apartamento 
incendiado após um raio ter caído em seu imóvel. O presidente propôs o envio de um 
manifesto de solidariedade e apoio à Conselheira pelo Plenário do Corecon-PB, no que houve 
concordância pelos Conselheiros. Ainda em sua exposição, o Presidente divulgou o evento da 
Projeto de Extensão acadêmica (Probex UFPB), coordenados pela Conselheira Márcia Paixão 
com eventos no IFPB e na escola José Guedes Cavalcanti, ambos no município de Cabedelo, 
com boa repercusão e presença de estudantes. Outros assuntos foram informados, como o 
envio do Ofício a Junta Comercial com a relação dos membros para a vaga de vogal 
representante do   Corecon-PB, onde a escolha será feita pelo Governador. INFORMES DAS 
VISITAS INSTITUCIONAIS E PARTICIPAÇÕES: O Presidente Celso Mangueira apresentou 
informes sobre as visitas institucionais às Entidades. Destacou a presença no evento Inovação 
Tecnológica promovido pelos estudantes da UFCG com o Conselheiro Werton Oliveira e o 
Assessor de Mídias, Thiago Martins.  onde destacou ser um encontro muito bom e com boa 
presença de publico no local. Ato contínuo, relatou a ida a Recife, acompanhado do 
Conselheiro Federal João Bosco Ferraz onde visitou à SUDENE para entregar um Ofício sobre 
o evento do SINCE e o Centenário de Celso Furtado, bem como participou do lançamento da 
obra de Celso Furtado promovido pelo Corecon-PE e com a presença da Jornalista Rosa 
d`Àguiar. INFORMES SOBRE O CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA (CBE) 2019: O 
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Presidente Celso Mangueira informou sua participação no 23º Congresso Brasileiro de 
Economia. Marcou sua presença na Gincana Nacional de Economia com os estudantes de 
todo o país, destacando que foi o único presidente dos Regionais que esteve presente na 
abertura do evento. Comunicou também sua participação em diversos momentos do congresso 
para divulgar SINCE 2020 em João Pessoa. Na ocasião, destacou sua conversa com os 
presidentes com objetivo de angariar apoios e patrocínios dos demais Regionais. 
HOMOLOGAÇÃO DO DOSSIÊ ELEITORAL 2019 E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO: O 
Presidente Celso Mangueira submeteu à plenária o Dossiê Eleitoral das Eleições CORECON-
PB-2019, 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 81 votantes, de um total de 322 
economistas aptos a votar. Destacou ainda a redução do custo tendo em vista que o processo 
da geração de senha provisória foi gerado no Portal pelo economista, evitando com isso 
despesas com correios para envio de cartas físicas e ao mesmo tempo mencionou a intensa 
comunicação feita com objetivo de estimular os votantes, o que gerou êxito e boa quantidade 
de votos em relação aos anos anteriores. Após as colocações, proclamou o resultado eleitoral 
ao tempo em que agradeceu aos Conselheiros Martinho Leal Campos, Luiz Alves Pordeus 
Junior e Francisco José de Barros 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 2020 PARA PESSOA 
FÍSICA E JURÍDICA E VALORES DOS EMOLUMENTOS: O Presidente Celso Mangueira 
comunicou que recebeu do COFECON a Resolução nº 2.021/2019, a qual fixa o valor da 
anuidade 2020 e suas taxas de emolumento para os Conselhos de Economia. O Presidente 
destacou que o valor máximo da anuidade 2020 poderá ser até R$ 595,57 (quinhentos e 
noventa e cinco reais e cinqüenta e sete centavos) e os Conselhos Regionais poderão reduzir 
em até 20% deste valor definido. Informou também que o reajuste da anuidade foi de 3,16%% 
pelo INPC de agosto/2018 a julho/2019. O presidente Celso Mangueira, por sua vez, submeteu 
uma proposta de simulações de valores considerando o orçamento do Corecon-PB e a média 
histórica dos profissionais pagantes. Os Conselheiros, após a análise e considerações 
concordaram com a simulação proposta e o valor definido da anuidade para o exercício 2020 
foi de R$ 510,64 (quinhentos e dez reais e sessenta e quatro centavos), segundo o mesmo 
parâmetro do índice de reajuste pelo Cofecon, bem como foi aprovada a nova tabela das taxas 
de Emolumento. Não havendo mais considerações ou questionamentos, o valor da anuidade 
2020 para Pessoa Física e os valores da anuidade para Pessoa Jurídica segundo a tabela do 
Cofecon pelo Capital Social foram homologados pelos presentes. APRECIAÇÃO DO 
BALANCETE DO 3º TRIMESTRE: O Presidente Celso Mangueira submeteu para efeito de 
homologação o Balancete do 3º trimestre do exercício 2019 com o devido parecer da Comissão 
de Tomada de Contas para análise dos Conselheiros, destacando que o relatório foi 
corretamente sintetizado, recomendando por sua vez a aprovação por parte do Plenário. Além 
disso, o Presidente Celso Mangueira apresentou o Demonstrativo das Receitas e Despesas 
constatando um resultado financeiro satisfatório ao longo deste exercício, no que foi elogiado 
pelos Conselheiros. Após as considerações dos Conselheiros, o Balancete do 3º trimestre do 
exercício 2019 foi homologado por unanimidade. ENCERRAMENTO. Não havendo nada mais 
a acrescentar, o Presidente Celso 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, 06 de novembro de 2019. 
 
 
 
 

      ___________________________________ 
Econ. Celso Pinto Mangueira 

Presidente 
 


