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ATA DA 1ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 08 DE 
JANEIRO DE 2021 – ELEIÇÃO E POSSE. 

 
 

Às dezesseis horas do dia oito de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, em sua sede situada 
a Av. Epitácio Pessoa, 2491, 1ª andar, sl. 04 nesta cidade de João Pessoa, PB, foi realizada a 
primeira sessão plenária do Conselho Regional de Economia da 21ª Região – PB- exercício 
2021. A Sessão foi presidida pelo conselheiro João Bosco Ferraz de Oliveira por ser o 
economista de registro mais antigo do CORECON-PB, o qual iniciou a sessão dando as boas-
vindas aos presentes na primeira Sessão Plenária do ano e saudando os novos Conselheiro 
que irão tomar posse para integrar a composição do Plenário. Em seguida, apresentou a pauta 
aos presentes com a seguinte programação: 1) Posse dos conselheiro efetivos e suplentes 
eleitos para renovação do Terço de Conselheiro para o mandato 2021/2023, tendo como 
Conselheiros Efetivos; os economistas Paulo Hermance Paiva, Francisco Nunes de Almeida e 
Werton José de Oliveira Batista; Conselheiros Suplentes: os economistas Paulo Francisco 
Monteiro Galvão Junior, Amadeu Júnior da Silva Fonseca e Acilino Alberto Madeira Neto; 2) 
Eleição do Presidente e Vice-Presidente – Gestão 2021; 3) Palavra do Presidente e do Vice-
Presidente Eleitos; 4) Formação da CTC – Comissão de Tomada de Contas para o exercício 
2021; 5) Formação da Comissão de Licitação para o exercício 2021; 6) Designação do Gerente 
Executivo para a gestão 2021; Franqueamento das palavras e Encerramento. 
PARTICIPANTES – Conselheiro efetivos: Celso Pinto Mangueira, Márcia Cristina Silva Paixão, 

Carlos Glaucio Sabino de Farias e Ruben Castedo Ramirez. Conselheiro Suplentes: Cristiano 
Aguiar de Oliveira santos. Participou ainda, a Gerente Niedja Mayara dos Santos Molla. 
PALAVRA DO EX-PRESIDENTE DO CORECON-PB NO EXERCÍCIO 2020, ECON. CELSO 
PINTO MANGUEIRA: O Presidente da Sessão, João Bosco Ferraz de Oliveira, concedeu a 

palavra ao Conselheiro Celso Pinto Mangueira, Presidente no exercício 2020. Com a palavra, o 
Conselheiro comunicou que o exercício anterior foi marcado pelas ações visando à realização 
dos eventos em 2020 e o estreitamento das relações com as Entidades Publicas e órgãos do 
Governo. Fez destaques também para o bom relacionamento entre o Corecon-PB e as 
instituições de ensino e também a boa parceria com o Fórum Celso Furtado de 
Desenvolvimento da Paraíba, além de mencionar sua participação em alguns eventos 
importantes do Sistema COFECON/CORECONs. Destacou também que, apesar de ter sido 
um ano bastante difícil para os Conselhos Regionais, a gestão também foi marcada pelas 
adaptações de trabalhos ocasionadas pela pandemia do Covid19, a exemplo dos trabalhos em 
Homeoffice e a promoção de Webinars A economia que queremos e ainda as entrevistas com 
os candidatos a Prefeito de João Pessoa, além das solenidades virtuais do centenário de Celso 
Furtado, do Dia do Economista bem como os 40 anos do Corecon-PB. Na ocasião, 
cumprimentou os colaboradores e  prestadores de serviço bem como agradeceu-lhes pelo 
apoio prestado a sua gestão. Ao final, entregou um Relatório de Gestão de seus mandatos aos 
presentes. POSSE DO NOVO TERÇO DE CONSELHEIRO– Ato contínuo, presidente da 
Sessão deu posse aos  Conselheiro eleitos no pleito de 29 a 30 de outubro,  fazendo a leitura 
do Termo de Posse, tendo como Conselheiro Efetivos os economistas Paulo Hermance Paiva, 
Francisco Nunes de Almeida e Werton José de Oliveira Batista. Como Conselheiro Suplentes: 
os economistas Paulo Francisco Monteiro Galvão Junior, Amadeu Júnior da Silva Fonseca e 
Acilino Alberto Madeira Neto.Todos os economistas assumiram imediatamente seus mandatos. 
Após a Posse, o Presidente passou para o próximo assunto da Pauta. ELEIÇÃO PARA 
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE PARA O EXERCÍCIO 2021 COM MANDATO DE 01 
ANO: PROPOSTAS DE CANDIDATURA – Em seguida, em conformidade com o art. 22 do 
Regimento Interno do CORECON-PB, o presidente da sessão concedeu a oportunidade para a 
manifestação de candidaturas para o cargo de Presidente e Vice no atual exercício. O 
Conselheiro destacou que a oportunidade estaria aberta inclusive para os novos profissionais, 
possibilitando uma renovação ao Conselho. Aberta as oportunidades, o Conselheiro Francisco 
Nunes de Almeida manifestou seu interesse colocando seu nome para a renovação do 
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mandato e ainda sugeriu o nome da Conselheira Márcia Cristina Silva Paixão para ser a Vice-
Presidente, tendo como uma das bandeiras de sua gestão a criação de um curso de economia 
na cidade de Pombal, tendo em vista valorizar aquela região. Os conselheiros manifestaram o 
apoio e concordância das indicações propostas. E como também não houve outra 
manifestação de candidatura, o presidente da sessão resolveu aclamar o resultado, ficando 
eleitos como presidente o economista Francisco Nunes de Almeida (CPF: 160.231.534-53) e 
vice-presidente, a economista Márcia Cristina Silva Paixão (CPF: 314.961.302-78).  
PALAVRAS DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE ELEITOS– O presidente eleito, 

Conselheiro Francisco Nunes de Almeida, já empossado, passou a conduzir a presente 
Sessão. Agradeceu aos Conselheiros pela confiança e em seguida fez o seu discurso de 
posse, comunicando que será um grande desafio em dar continuidade aos trabalhos que o 
CORECON-PB vem desenvolvendo, sobretudo com o desafio da realização dos eventos 
importantes em 2021. Destacou a importância de ter a conselheira Márcia Paixão como Vice-
Presidente como forma de aproximação e fortalecimento com as instituições de Ensino e ainda 
enalteceu o time de Conselheiro que comporão o Plenário, onde espera contar com 
contribuições importantes na realização dos planos institucionais. A vice-presidente Márcia 
Cristina Silva Paixão declarou que se sente honrada pelo convite do presidente ao tempo em 
que será desafiante ocupar a vice-presidência em razão dos eventos propostos. Comunicou 
que dará sua contribuição sobretudo no diálogo e aproximação com a UFPB na realização dos 
eventos. Finalizou seu discurso agradecendo pela confiança dos conselheiros e que espera 
que o Corecon-PB realize ótimos eventos ao longo do exercício,   Não havendo mais 
considerações, prosseguiu para o próximo assunto. FORMAÇÃO DA COMISSÃO DE 
TOMADA DE CONTAS – Ato contínuo informou sobre exigibilidade e a importância da 
comissão de tomadas de contas, nos termos do Regimento Interno. Em seguida, foi sugerido 
os nomes dos Conselheiro para sua formação nesta sessão plenária, ficando a referida 
comissão composta pelos Conselheiro: Paulo Hermance Paiva, Cristiano Aguiar de Oliveira 
Santos e Drielly Pereira de Andrade Araujo, tendo como Suplente, o Conselheiro Rodrigo Alves 
da Costa. FORMAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO – Ainda como instrumento de gestão, 

foi formada a Comissão de Licitação para o exercício de 2021, conforme termos do Regimento 
Interno, ficando constituída dos seguintes nomes: Conselheiro Acilino Alberto Madeira Neto, 
Amadeu Junior da Silva Fonseca e e a servidora Niedja Mayara dos Santos Molla como 
membros. DESIGNAÇÃO DO GERENTE EXECUTIVO PARA A GESTÃO 2021: O Presidente 

Francisco Nunes de Almeida ainda designou a servidora Niedja Mayara dos Santos Molla para 
a Gerência Executiva, tendo a coordenação administrativa e poderes para movimentar e fazer 
transações bancárias do Corecon-PB. Em seguida, o Presidente assinou a Portaria. 
FRANQUEAMENTO DAS PALAVRAS: O Presidente Francisco Nunes de Almeida abriu a 

oportunidade aos presentes. Com a palavra, o Conselheiro João Bosco Ferraz de Oliveira 
informou que esta assumindo a Secretaria de Desenvolvimento Economico de João Pessoa e 
que estará a disposição do Conselho para levar propostas e ainda no papel de interlocutor 
entre a Prefeitura e o Conselho. O Conselheiro Paulo Francisco Monteiro Galvão Junior 
cumprimetou a Gestão do Presidente Celso pelos trabalhos exitosos e cumprimentou os 
Conselheiros pela posse. Comunicou que ja prestou serviço ao Conselho por um bom tempo e 
que está retornando a casa mais experiente e pronto para dar suas contribuições à gestão. 
Franqueamento das palavras e Encerramento. PARTICIPANTES – Conselheiro efetivos: Celso 

Pinto Mangueira, Márcia Cristina Silva Paixão, Carlos Glaucio Sabino de Farias e Ruben 
Castedo Ramirez. Conselheiro Suplentes: Cristiano Aguiar de Oliveira santos. Participou ainda, 
a Gerente Niedja Mayara dos Santos Molla. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a 
acrescentar, o Presidente Francisco Nunes de Almeida 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, 08 de janeiro de 
2021. 
 
 
 
 

      ___________________________________ 
Econ. Francisco Nunes de Almeida 

Presidente 
 
 


