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ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 

ECONOMIA DA 1ª REGIÃO-RJ – REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2020 
 

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, por meio virtual, 
atendendo a convocação feita em conformidade com o Regimento Interno, 
compareceram os Conselheiros Efetivos Antônio dos Santos Magalhães,  Arthur 
Camara Cardoso, Carlos Henrique Tibiriçá Miranda, Flávia Vinhaes Santos, Jorge 
de Oliveira Camargo, Marcelo Pereira Fernandes, bem como, os Conselheiros 
Suplentes Clician do Couto Oliveira, João Hallak Neto, José Ricardo de Moraes 
Lopes e o Conselheiro Federal Antonio Melki Júnior. A Presidenta Flávia Vinhaes 
Santos justificou a ausência dos Conselheiros Efetivos José Antonio Lutterbach 
Soares, Sidney Pascoutto da Rocha e Thiago Leone Mitidieri, ato contínuo, 
submeteu a votação os nomes dos Conselheiros Suplentes Clician do Couto 
Oliveira, José Ricardo de Moraes Lopes e João Hallak para substituírem, 
respectivamente os conselheiros efetivos ausentes à sessão. Tendo eles sido 
eleitos, por unanimidade, declarou abertos os trabalhos. I – ORDEM DO DIA: I.1 
– ATA DA 2ª SESSÃO: Lida e aprovada.I.2 – APOIO INSTITUCIONAL 
PARA A ASSOCIAÇÃO KEYNESIANA BRASILEIRA: A Presidenta Flávia 
Vinhaes Santos apresentou a programação do encontro previsto para 
ocorrer de 24 a 27 de novembro por conta da pandemia da Covid-19. Os 
palestrantes internacionais já estão confirmados. Caso o encontro não 
possa ocorrer em função da pandemia, eles têm um Plano B, onde sugerem 
que o encontro ocorra de forma virtual, e solicitam ajuda financeira do 
Conselho no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), tendo como 
contrapartida o direito a uma mesa mediada pelo CORECON-RJ. A 
Conselheira Clician do Couto Oliveira propôs, caso o evento ocorra de 
forma virtual, a redução do apoio para R$10.000,00 (dez mil reais). 
Submetida a votos, ambas as propostas foram aprovadas. I.3 –APOIO 
INSTITUCIONAL PARA A REVISTA ACADÊMICA DO CENTRO CELSO 
FURTADO EM HOMENAGEM AO ECONOMISTA: A Presidenta informou 
haver recebido do Centro Celso Furtado solicitação de apoio financeiro, 
mas que não mencionaram o valor. Somente informaram que a edição da 
revista terá custo total de R$22.638,00 (vinte e dois mil, seiscentos e trinta 
e oito reais), e que o Conselho poderia ajudar dentro de suas 
possibilidades. Como contrapartida, propuseram a inclusão de nossa 
logomarca na publicação e o que mais fosse solicitado em favor do 
Conselho. O Conselheiro Arthur Camara Cardoso ressaltou a importância 
de termos uma norma geral para os valores concedidos em apoios 
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institucionais. O Conselheiro Antônio dos Santos Magalhães sugeriu o 
limite de patrocínio em 30% (trinta) do valor apresentado, concorda que 
exista uma regra, e que as exceções devem ser tratadas nas Plenárias do 
Conselho. O Secretário Executivo Wellington Leonardo da Silva informou 
que já existem regras determinadas para apoios institucionais. O 
Conselheiro Carlos Henrique Tibiriçá Miranda sugeriu que se faça uma 
consulta de quanto eles precisam para completar o orçamento. A 
Presidenta sugeriu um limite de até R$15.000,00 (quinze mil reais) para o 
valor do apoio. Submetida a votação a proposta foi aprovada.  I.4 – APOIO 
INSTITUCIONAL PARA EDIÇÃO DE LIVRO EM HOMENAGEM A CELSO 
FURTADO, A SER PRODUZIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
ECONOMISTAS PELA DEMOCRACIA – ABED: A Presidenta informou que 
a ABED está produzindo um livro em homenagem ao Economista Celso 
Furtado e solicitou o apoio do Conselho para a divulgação, podendo ser 
através da compra de exemplares, divulgação em nossa biblioteca ou 
alguma iniciativa que ajude na venda do livro. Vários conselheiros 
sugeriram informar à associação que podemos ajudar, mas precisamos de 
um pedido formal no qual estejam explicitados os custos, tiragem da 
publicação, conteúdo e as contrapartidas oferecidas, para decidir em outra 
reunião Plenária. I.5 – RENOVAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO 
CONSELHO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 
A Presidenta sugeriu a manutenção dos Economistas Antonio Melki Júnior, 
como efetivo; Cesar Homero Fernandes Lopes e Sidney Pascoutto da 
Rocha como suplentes. Submetida a votos, a proposta foi aprovada. I.6 – 
REPRESENTAÇÃO DO CONSELHO NO FÓRUM DOS CONSELHOS 
REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO: A Presidenta propôs a recondução do Economista 
Wellington Leonardo da Silva como representante do CORECON-RJ junto 
ao fórum. Submetida a votos, a proposição foi aprovada. I.7 – PLANO DE 
SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO: O Secretário Executivo 
Wellington Leonardo da Silva informou que a Unimed aplicou, 
unilateralmente, um reajuste, absurdo, de mais de 207% (duzentos e sete) 
no valor anterior, o que fez o plano chegar ao custo de R$ 64.267,80 (sessenta e 
quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos) para mantê-lo. 
Buscando novos orçamentos, conseguimos uma cotação junto à Assim 
Saúde, mantendo os mesmos benefícios, no valor de R$22.922,86 (vinte e 
dois mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos). Sendo 
que, os funcionários Paula Vanessa Bastos Carvalho de Araújo, José 
Teixeira Ferreira e Márcia Cristina Ayres dos Santos, por conta de questões 
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de saúde pré-existentes, vão permanecer na Unimed em planos individuais, 
com custo total mensal de R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). A 
proposta é migrar todos os funcionários, exceto eles, para o plano da Assim 
Saúde a partir de agosto. Isto porque o José Teixeira Ferreira ainda não 
tem dois anos de Conselho e ficaria em carência para doenças pré-
existentes, mesmo no plano individual. Para zerar a carência, ele precisa 
ter 02 (dois) anos de casa, que ele só completa em agosto de 2020. O 
Secretário de Administração e Finanças, Ecn. Guilherme Tinoco Oliveira 
dos Anjos ainda está tentando junto ao corretor a carência zero para o 
funcionário José Teixeira Ferreira a partir de julho de 2020.  Findas as 
intervenções, ficou decidido, por unanimidade, que por conta dos riscos, 
caso o corretor não viabilize a carência zero para o plano individual do 
José Teixeira Ferreira, vamos manter todos os funcionários na Unimed até 
agosto de 2020, de forma que ninguém ficará com carência para utilização 
do plano de saúde nesse período. O Conselheiro Antônio dos Santos 
Magalhães sugeriu uma consulta a assessoria jurídica com relação a 
questão da carência do plano de saúde. II – ASSUNTOS GERAIS: II.I – 
ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: O Conselheiro Marcelo Pereira 
Fernandes relatou as dificuldades operacionais vivenciadas por professores 
e alunos da Universidade em que leciona. II.2 – SIMPÓSIO NACIONAL 
DOS CONSELHOS DE ECONOMIA: O Conselheiro Federal Wellington 
Leonardo da Silva informou que o CORECON-PB apresentou proposta para 
um SINCE presencial em 2020, que como previsto não foi aprovada pela 
comissão organizadora do Conselho Federal de Economia, da qual faz 
parte. É provável que o evento presencial seja transferido para 2021. II.3 – 
PROJETOS DE LEI PREJUDICIAIS AOS CONSELHOS DE 
FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL: Os Conselheiros Antônio dos Santos 
Magalhães e José Ricardo de Moraes Lopes solicitaram informações, em 
especial, sobre a tramitação do PL nº 1263/20. O Conselheiro Federal 
Wellington Leonardo da Silva informou que existem dezenas de projetos de 
lei, cujo objetivo é fragilizar as prerrogativas, estabelecidas nas leis que 
regulamentam a existência dos Conselhos, e que o PL em questão é 
apenas mais um deles. Eles estão sendo monitorados pelo Fórum dos 
Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas, pelo Conselho Federal 
de Economia e pela Frente Parlamentar em Defesa dos Conselhos de 
Fiscalização Profissional, mas não há nada definitivo ou pautado ainda. O 
Conselheiro Federal Antonio Melki Júnior complementou o informe 
relatando que em reunião com o atual Presidente da Câmara Deputado 
Rodrigo Maia este garantiu que esse PL não irá para votação. II.4 – 
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PROCESSO DE ÉTICA: O Conselheiro José Ricardo de Moraes Lopes 
informou ter dúvidas em relação a um processo, do qual é relator pelo 
Tribunal de Ética, no qual se discute a declaração de uma Economista, a 
qual, não fere nenhum princípio do Código de Ética. O Secretário Executivo 
Wellington Leonardo da Silva fez alguns esclarecimentos sobre o Código 
de Ética em vigor e sugeriu que fosse elaborada uma nota de repúdio em 
relação a declaração da Economista. A Conselheira Clician do Couto 
Oliveira se pronunciou contra tudo o que foi verbalizado pela Economista. A 
decisão final estabeleceu que a nota seja emitida, e que ela será escrita 
pelos Conselheiros Clician do Couto Oliveira e José Ricardo de Moraes 
Lopes, com a ajuda do Secretário Executivo. III.3–INFORMES DAS 
COMISSÕES: III.1 – CURSO VIRTUAL PREPARATÓRIO PARA A PROVA 
DA ANPEC: A Conselheira Clician do Couto Oliveira, informou sobre a 
manutenção do curso, via aulas por internet, registrou a adesão de todos 
os alunos e a colaboração dos professores para viabilizar o formato 
emergencial. III.2 – PRÊMIO DE MONOGRAFIA CELSO FURTADO: O 
Conselheiro Marcelo Pereira Fernandes informou sobre o adiamento do 
certame, por conta de dificuldades operacionais, em virtude da pandemia 
da Covid-19. Nada mais havendo a tratar, nem quem quisesse fazer uso da 
palavra, a Presidenta agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os 
trabalhos. Para constar, lavrei a presente ata que será assinada pela Presidenta 
Flávia Vinhaes Santos e por mim, Wellington Leonardo da Silva, Secretário “ad 
hoc” do Plenário. 
 
RESUMO DAS DELIBERAÇÕES: 
 
I – ORDEM DO DIA: 
 
I.1 – Ata da 2ª Sessão: Aprovada. 
 
I.2 –Apoio Institucional para a Associação Keynesiana Brasileira: Aprovado. 
 
I.3 –Apoio Institucional para a revista acadêmica do Centro Celso Furtado, 
em homenagem ao Economista: Aprovado. 
 
I.4 –Apoio Institucional para a edição de livro em homenagem a Celso Furtado, a 
ser produzido pela Associação Brasileira de Economistas pela Democracia – 
ABED: Decisão adiada. 
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I.5 –Renovação da representação do Conselho na Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro: Aprovada. 
 
I.6 –Representação do Conselho no Fórum dos Conselhos Regionais de 
Fiscalização Profissional do Estado do Rio de Janeiro: Aprovada. 
 
I.7 –Plano de Saúde dos funcionários do Conselho: Estratégia Aprovada. 
 
II – ASSUNTOS GERAIS: 
 
II.1 – Ensino remoto emergencial: Informes apresentados. 
 
II.2 – Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia: Informes 
apresentados. 
 
II.3 – Projetos de lei prejudiciais aos conselhos de fiscalização 
profissional:Questão levantada e informes apresentados. 
 
II.4 – Processo de ética:Definida estratégia. 
 
III – INFORMES DAS COMISSÕES:  
 
III.1 –Curso Virtual preparatório para o Concurso da ANPEC: Informes 
apresentados. 
 
III.2 – Prêmio de Monografia : Informes apresentados. 
 

 
Rio de Janeiro, 27 de maio de 2020. 

 
 
 
 
 

Flávia Vinhaes Santos                           Wellington Leonardo da Silva 
     Presidenta                                           Secretário “Ad Hoc” do Plenário 


