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ATA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª 
REGIÃO-PB, REALIZADA NO DIA 24 DE 
MAIO DE 2021. 

 
 

Às dezesseis horas do dia vinte e quatro de maio do ano de dois mil e vinte e um, por meio de 
uma reunião virtual através da plataforma Zoom, foi realizada a quinta Sessão Plenária 
Ordinária do Conselho Regional de Economia da 21ª Região – PB- exercício 2021. Abrindo os 
trabalhos, o Presidente Francisco Nunes de Almeida iniciou a sessão dando as boas-vindas ao 
colegiado fazendo considerações acerca da presente sessão virtual, e assim apresentou a 
seguinte programação: 1) Interação Institucional do CORECON-PB (prefeituras, Ministérios da 
economia e TCE); 2) Analise da situação do CORECON -PB junto a JUNCEP - situação dos 
vogais; 3) Situação do convenio CORECON -PB/BNB após a devolutiva da nossa prestação de 
Contas; 4) Apreciação do Balancete do 1º trimestre de 2021. Encerramento PARTICIPANTES 

– Conselheiro efetivos:Francisco Nunes de Almeida, Márcia Cristina Silva Paixão, Antônio 
Claudio Lopes Rocha, Carlos Gláucio Sabino de Farias, Paulo Hermance Paiva. Conselheiros 
Suplentes: Cristiano Aguiar de Oliveira Santos, Acilino Alberto Madeira neto e Amadeu Junior 
da silva Fonseca. Participaram ainda o ex-presidente Celso Pinto Mangueira e a Niedja Mayara 
dos Santos Molla. O Conselheiro Ruben Castedo Ramirez justificou sua ausência por motivos 
de consulta médica. Já o Conselheiro Paulo Francisco Monteiro Galvão justificou sua ausência 
em função de problemas de saúde de sua mãe. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 
4ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA: O Presidente Francisco Nunes de Almeida submeteu a 

Ata da 4ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 23 de abril, enviada por email aos 
Conselheiros para julgamento. Não havendo objeções ou questionamentos dos Conselheiros, a 
referida Ata foi homologada. INTERAÇÃO INSTITUIÇÃO DO CORECON-PB (PREFEITURAS, 
MINISTERIOS DA ECONOMIA E TCE): O Presidente Francisco Nunes de Almeida apresentou 

à plenária informes sobre as relações institucionais do CORECON -PB com as Instituições, a 
exemplo da Prefeitura de João Pessoa. Comentou ainda a reunião entre o Conselheiro Acilino 
Alberto Madeira e o Secretario de Planejamento da prefeitura de Monte Horebe para defender 
a inserção do economista nas prefeituras. O Presidente Francisco Nunes informou também que 
fará um contato com o Secretário de Política Fiscal do Ministério da Economia para agendar 
uma reunião. Não havendo observações, o Presidente prosseguiu para o próximo assunto. 
ANALISE DA SITUAÇÃO DO CORECON-PB JUNTO A JUNCEP - SITUAÇÃO DOS 
VOGAIS: O Presidente Francisco Nunes de Almeida comunicou a todos os conselheiros que o 
atual vogal da JUCEP renunciou ao cargo de Conselheiro do CORECON -PB, contrariando 
uma prática existente de que os vogais sempre foram Conselheiros Ativos. Para disciplinar os 
processos futuros de escolha dos vogais, o Presidente anunciou que irá criar uma comissão 
para elaborar uma minuta de uma portaria que será submetida à plenária para aprovação.  Não 
havendo questionamentos, prosseguiu com a Pauta; APRECIAÇÃO DO BALANCETE DO 1º 
TRIMESTRE DE 2021: O Presidente Francisco Nunes de Almeida submeteu aos Conselheiros 
o Balancete do 1º Trimestre de 2021, apresentando o Parecer da Comissão e a recomendação 
ao Plenário pela aprovação do Balancete do 1º Trimestre. Não havendo considerações, o 
Balancete do 1º trimestre de 2021, foi homologado pelo Colegiado. SITUAÇÃO DO 
CONVENIO CORECON/BNB APÓS A DEVOLUTIVA DA NOSSA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS: O Presidente Francisco Nunes de Almeida apresentou aos conselheiros a 

correspondência do Banco do Nordeste o qual informa o encerramento do Convenio e também 
a aprovação da prestação de contas com Ressalvas. Não havendo mais informes, prosseguiu 
para o próximo assunto. OUTROS ASSUNTOS: O presidente Francisco Nunes de Almeida 
passou a palavra para cada um dos conselheiros para que expor algum assunto da sua 
preferência. Em sua exposição, deu informes sobre o Prêmio da Mulher Economista, indicando 
a Conselheira Márcia Cristina Silva Paixão, como uma das representantes do CORECON -PB 
no COFECON. Outros informes foram ainda repassados aos Conselheiros, como a 
capacitação do novo programa de gestão da TI, em agosto; o Congresso de Economia e a 
Gincana Nacional, que ocorrerá no mês de setembro de 2020; e ainda O Simpósio Nacional 
dos Conselhos de Economia (SINCE) sinalizado pelo COFECON para ocorrer em 2022 em 
João Pessoa/PB. A Vice-presidente Márcia Cristina manifestou suas contribuições ao 
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CORECON -PB, sobretudo com a captação de novos economistas e exemplificou o novo 
registro do Professor Eric como fruto de seu esforço pessoal, possibilitando retornos ao 
Conselho. O Ex-presidente Celso Mangueira, com a palavra, ponderou as colocações da Vice-
Presidente Márcia Cristina que o registro do Professor Eric foi um trabalho iniciado no ano 
passado, fruto de convites realizados na gestão anterior, mas o profissional não efetivou seu 
registro. Ressaltou ainda que as ações tem que serem vistas como um trabalho coletivo e não 
individual, gerando resultados e contribuições ao Conselho. ENCERRAMENTO: Não havendo 
nada mais a acrescentar, o Presidente Francisco Nunes de Almeida encerrou a sessão. Eu 
Niedja Mayara dos Santos Molla, Gerente Executivo do CORECON/PB, elaborei esta Ata que 
vai assinada por mim ____________________________, e pelo Presidente. João Pessoa, 24 
de maio de 2021. 
 
 
 
 

      ___________________________________ 
Francisco Nunes de Almeida 

Presidente 
 
 


