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ATA DA 2ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 14 DE 
FEVEREIRO DE 2021. 

 
 

Às dezessete horas do dia quatorze de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, em sua sede 
situada à Av. Epitácio Pessoa, 2491, 1ª andar, sl. 04 nesta cidade de João Pessoa, PB, foi 
realizada a segunda Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia da 21ª 
Região – PB- exercício 2020. Abrindo os trabalhos, o Presidente Francisco Nunes de Almeida 
iniciou a sessão dando as boas-vindas ao colegiado e distribuiu a pauta aos presentes, 
apresentando a seguinte programação: 1) Presidente e do Vice-Presidente; 2) Nivelamento 
sobre as ocorrências/definições do fórum dos presidentes de Corecons e Cofecon; 3)Quadro 
Financeiro do corecon-PB; 4)Proposta de calendário para as Reuniões Plenárias 5) Apreciação 
dos Processos Administrativos. Outros assuntos e Encerramento.. Outros assuntos e 
Encerramento PARTICIPANTES – Conselheiro efetivos: Francisco Nunes de Almeida, Marcia 
Cristina Silva Paixão e Joao Bosco Ferraz de Oliveira. Conselheiro Suplentes: Acilino Alberto 
Madeira Neto e Paulo Francisco Monteiro Galvão Junior. Participou ainda e o Gerente Niedja 
Mayara dos Santos Molla. LEITURA, DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DA ATA DA 1ª SESSÃO 
PLENÁRIA ORDINÁRIA - O Presidente Francisco Nunes de Almeida submeteu aos 
Conselheiros a Ata da 1ª Sessão Plenária Ordinária, que ocorreu no dia 08 de Janeiro, para 
análise dos Conselheiros. Não havendo considerações, a Ata foi homologada por todos 
PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE: O Presidente Francisco Nunes de Almeida 

submeteu à plenária as suas contribuições juntamente com a Vice-Presidente, no qual, cada 
um relatou as suas contribuições desde a posse até a presente data. Em suas colocações, a 
Vice-Presidente se colocou a disposição do corecon, relatando que esteve no Corecon-PB e se 
reuniu com as colaboradoras Niedja Mayara e Walquiria Cibelly para ouvi-las e traçar melhorias 
no ambiente de trabalho. Em sua exposição, ainda mencionou a ausência dos demais colegas 
com suas contribuições para a formação do planejamento estratégico para a nova gestão. Na 
ocasião, sugeriu a inclusão do publico para tê-los mais próximos do Corecon-PB. O Presidente 
prosseguiu mencionando a sua estratégia através de reuniões semanais para construir o seu 
plano de gestão, com o objetivo de ter a contribuição dos demais conselheiros. Na sequência, 
o presidente mencionou sua visita à Secretaria Executiva da Produção, Emprego e Renda da 
prefeitura da Paraíba, tendo como Secretario, o Economista e Conselheiro Joao Bosco Ferraz 
de Oliveira, assim, avaliou a sua visita de forma produtiva e próspera. De mesmo modo, 
mencionou a visita da jornalista Nana Garcez junto ao Corecon-PB. Assim, finalizou esse 
primeiro assunto, informando da sua reunião administrativa com todos os colaboradores do 
Corecon-PB, incluindo o setor jurídico e o setor contábil. Não havendo mais considerações, 
prosseguiu para o próximo assunto. NIVELAMENTO SOBRE AS 
OCORRENCIAS/DEFINIÇÕES DO FORUM DOS PRESIDENTES DE CORECONS E 
COFECON: O Presidente Francisco Nunes de Almeida fez uma explanação sobre sua 

participação na reunião com todos os presidentes regionais elaborada pelo Conselho Federal 
de Economia, expondo alguns assuntos abordados, tais como as parcerias com os conselhos 
regionais, relatou sobre a PEC e suas contribuições, a redução das anuidades, e o 
Planejamento para o XXVII Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia (SINCE) que foi 
comunicado que possivelmente seja realizado neste ano de 2021 em Joao Pessoa-PB. 
QUADRO FINANCEIRO DO CORECON-PB: O Presidente Francisco Nunes de Almeida 

submeteu o panorama financeiro com apuração de receitas e despesas até o dia trinta e um de 
janeiro e ainda a projeção dos resultados até o final de dezembro. Em sua exposição informou 
que quadro financeiro precisa aumentar sua rentabilidade para que possamos chegar no final, 
com resultado satisfatório.Não havendo questionamento, o presidente prosseguiu para o 
próximo assunto.PROPOSTA DE CALENDÁRIO PARA AS REÚNIÕES PLENÁRIAS: O 
Presidente Francisco Nunes de Almeida  que pretende se reunir uma vez no mês com todos os 
conselheiros e afirmou que gostaria da contribuição de todos. APRECIAÇÃO DE 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: Foram homologados os seguintes Processos 
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Administrativos: Suspensão de registros: Gabriella da Silva Cavalcanti (Reg.1788). 
Cancelamento de registro PF: Manuel Soares da Silva (Reg.1371); Rosangela Correia de 
Almeida (Reg. 526); Rude Rosse Martins (Reg. 1540); Mirian farias da Silva  (Reg. 1746); 
Lilian dos Anjos Afonso (Reg. 1570); Alberto Bruno Almeida da Silva (Reg. 1801); 
Antonio Romulo Melo de Araujo (Reg. 868); Maria José Santos da Nóbrega (Reg. 1052); 
Cleide de Carvalho Figueiredo (Reg. 433); Francisco de Assis Rodrigues Sousa (Reg. 
936); Urbano de Albuquerque Maranhão (Reg. 1218); Jean dos Santos Nascimento (Reg. 
1808); Mucio Navarro Lins de Oliveira (Reg. 739); Maria Jose Alves de Sousa Pereira 
(Reg. 1314).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, 10 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

      ___________________________________ 
Econ. Francisco Nunes de Almeida 

Presidente 
 
 


