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ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA 
EXTRAORDINARIA DO CONSELHO 
REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª REGIÃO-
PB, REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO 
DE 2020  

 
 

Às dezessete horas do dia dezenove de novembro do ano de dois mil e vinte, em sua sede 
situada a Av. Epitácio Pessoa, 2491, 1ª andar, sl. 04 nesta cidade de João Pessoa, PB, foi 
realizada a terceira sessão plenária extraordinária – de forma virtual - do Conselho Regional de 
Economia da 21ª Região – PB- exercício 2020. Abrindo os trabalhos, o Presidente, apresentou 
os seguintes assuntos a tratar: 1) homologação dos valores da anuidade 2021; 2) 
Homologação da proposta orçamentária 2021; PARTICIPANTES – Conselheiro efetivos:, 

Celso Pinto Mangueira, Antônio Claudio Lopes Rocha, Carlos Gláucio Sabino de Farias, João 
Bosco Ferraz de Oliveira, Paulo Hermance Paiva. Participou ainda a Gerente Niedja Mayara 
dos Santos Molla. DEFINIÇÃO DO VALOR DA ANUIDADE 2021 PARA PESSOA FÍSICA E 
JURÍDICA E VALORES DOS EMOLUMENTOS: O Presidente Celso Mangueira comunicou 

que recebeu do COFECON a Resolução nº 2.055/2020, a qual fixa o valor da anuidade 2021 e 
suas taxas de emolumento para os Conselhos de Economia. O Presidente destacou que o 
valor máximo da anuidade 2021 poderá ser até R$ 611,62 (seiscentos e doze reais e sessenta 
e dois centavos) e os Conselhos Regionais poderão reduzir em até 30% deste valor definido. 
Informou também que o reajuste da anuidade foi de 2,694%% pelo INPC de agosto/2019 a 
julho/2020. O presidente Celso Mangueira, por sua vez, submeteu uma proposta de simulações 
de valores levando em consideração o orçamento do Corecon-PB e a média histórica dos 
profissionais pagantes como principais parâmetros para sua definição, no entanto, ressaltou 
que alguns Conselhos, face a pandemia, manterão o valor de suas anuidades. Os 
Conselheiros, após a análise e considerações, manifestaram-se pela manutenção do valor da 
anuidade 2021, sem correções ou reajustes, face ao momento de pandemia, ou seja, 
congelando o valor de R$ 510,64 (quinhentos e dez reais e sessenta e quatro centavos), o 
mesmo valor da anuidade 2020 para o exercício vindouro. Em tempo, foi aprovada a nova 
tabela das taxas de Emolumento, bem como os valores da anuidade para Pessoas Jurídicas, 
seguindo a mesma tabela do Cofecon, de acordo com os valores do Capital social. 
APRECIAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021: O Presidente Celso Mangueira 

submeteu à plenária a Proposta Orçamentária para o exercício 2021 apresentada pela 
Contadora Ana Maria de Souza Filha, constatando uma estimativa de Receita com base na 
quantidade de profissionais e Pessoas Jurídicas inscritos e aptos a pagar anuidade, além das 
Receitas provenientes de exercícios anteriores e Divida Ativa, o que totaliza o valor de R$ 
309.352,45. Referente à fixação das despesas, foram consideradas a media dos últimos 3 anos 
como parâmetro. Após os devidos informes, submeteu a proposta aos Conselheiros. Não 
havendo objeções ou questionamentos, a Proposta Orçamentária para o exercício 2020 foi 
homologada. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a acrescentar, o Presidente Celso 

Pinto 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, 19 de novembro de 2020. 
 
 
 
 

      ___________________________________ 
Econ. Celso Pinto Mangueira 

Presidente 
 
 


