ATA DA 8ª SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO
REGIONAL DE ECONOMIA - 21ª REGIÃO-PB,
REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE
2017.
Às dezesseis horas do dia quatro de dezembro do ano de dois mil e dezessete, em sua sede
situada a Av. Epitácio Pessoa, 2491, 1ª andar, Sala 04 nesta cidade de João Pessoa, PB, foi
realizada a oitava sessão plenária ordinária do Conselho Regional de Economia da 21ª Região –
PB- exercício 2017. Abrindo os trabalhos, o Presidente João Bosco Ferraz de Oliveira iniciou a
sessão dando as boas-vindas ao colegiado e distribuiu a pauta aos presentes, apresentando a
seguinte programação: 1) Leitura, discussão e deliberação da Ata da 7ª Sessão Plenária
Ordinária; 2) Demonstrativo das Receitas e Despesas até o mês novembro/2017; 3) Apreciação da
Proposta Orçamentária para o exercício 2018 6) Outros assuntos e Encerramento;
PARTICIPANTES – Conselheiros Efetivos: João Bosco Ferraz de Oliveira, Antônio Claudio Lopes
Rocha, Luiz Alves Pordeus Junior, Eduardo Henrique Gomes de Souza. Conselheiros Suplentes:
Francisco José de Barros e Ruben Castedo Ramirez. Participou ainda o Gerente Thales Batista da
Silva, LEITURA, DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DA ATA DA 7ª SESSÃO PLENÁRIA
ORDINÁRIA - O Presidente João Bosco Ferraz submeteu aos Conselheiros a Ata da 7ª Sessão
Plenária Ordinária, que ocorreu no dia 08 de novembro, 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. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E
DESPESAS ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO/2017: O Presidente João Bosco Ferraz apresentou o
Demonstrativo das Receitas e Despesas até o mês de novembro do corrente ano e fez um
comparativo com o mesmo período dos exercícios 2016 e 2015. Informou que as receitas até o
referido período totalizaram valor de R$ 177.622,90 e as despesas, R$ 177.808,01. Além disso, o
Presidente comunicou que o saldo bancário até o referido período totalizou R$ 1.265,85, contra o
saldo de R$ 1.849,85 no ano passado, o que implica no esforço de ações para a arrecadação de
receitas. Na ocasião, foi esclarecido que as parte das despesas foram ocasionados pelas tarifas
bancárias, tendo em vista a cobrança com registro, implicando em tarifas de registro, liquidação e
baixa de boletos emitidos. APRECIAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018: O Presidente
João Bosco submeteu à plenária a Proposta Orçamentária para o exercício 2018. Os Conselheiros
em analise questionaram o valor total da estimativa da Receita, o qual não corresponde com a
média histórica de arrecadação. Além disso, o Conselheiro Ruben Castedo sugeriu verificar se no
Plano de Contas não consta alguma rubrica específica para a possível não arrecadação de
receitas provenientes dos profissionais que tem histórico de mal pagadores, com objetivo de
esclarecer a possível não arrecadação dos valores ora pretendidos. Em analise, também foi
questionado o valor dos reajustes dos serviços da contabilidade de do jurídico,que ficou acima da
média de reajuste anual. Após a devida análise pelos Conselheiros, ficou acordado para que a
Proposta seja revista para que o orçamento fique adequado com a realidade e em outra ocasião
ser enviado aos Conselheiros. OUTROS ASSUNTOS: O Presidente João Bosco Ferraz
comunicou visitou o Banco do Brasil e fez uma negociação das tarifas bancárias com objetivo de
reduzir os valores correspondentes as tarifas de Registro, Liquidação e Baixa. Comunicou que a
tarifa de registro que estava em R$ 5,00 foi reduzida para R$ 1,00. A tarifa de liquidação que
estava em 2,02 ficou para R$ 2,00 e a Tarifa de Baixa que estava no valor de R$ 7,00 foi reduzida
para R$ 2,50. O Presidente João Bosco comunicou que com essa flexibilização, vai onerar menos
as despesas do Conselho, os quais estavam impactando no orçamento. ENCERRAMENTO. Não
havendo nada mais a acrescentar, o Presidente João Bosco Ferraz de Oliveira 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, 04 de
dezembro de 2017.
___________________________________
Econ. João Bosco Ferraz de Oliveira
Presidente
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