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ATA DA 9ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 
ECONOMIA DA 1ª REGIÃO/RJ - REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2018 

 
Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, na sede 
do Conselho Regional de Economia da 1ª Região – RJ, no 16º andar da Avenida 
Rio Branco, nº 109 na Cidade do Rio de Janeiro, atendendo a convocação feita 
em conformidade com o Regimento Interno, compareceram os Conselheiros 
Efetivos Antônio dos Santos Magalhães, Arthur Camara Cardozo, Flávia Vinhaes 
Santos, João Manoel Gonçalves Barbosa, Jorge de Oliveira Camargo, José 
Antonio Lutterbach Soares, o Conselheiro Suplente Gilberto Caputo Santos e o 
Conselheiro Federal Antônio Melki Júnior. O Presidente José Antonio Lutterbach 
Soares justificou a ausência da Conselheira Efetiva Regina Lúcia Gadioli dos 
Santos e, ato contínuo, submeteu a votação o nome do Conselheiro Suplente 
presente para substituí-la. Tendo ele sido eleito, por unanimidade, declarou 
abertos os trabalhos. I – ORDEM DO DIA: I.1 – ATA DA 8ª SESSÃO: Lida e 
aprovada. I.2 – RESOLUÇÕES Nº 193 A 203/18 – PROCESSOS DA 
SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO: O Conselheiro Jorge de Oliveira Camargo 
relatou haver analisado os 11 (onze) processos objetos das Resoluções e, os 
tendo encontrado de acordo com a legislação vigente, sugeriu a aprovação de 
todas elas. Submetidas à votação elas foram aprovadas. I.3 – RESOLUÇÃO Nº 
192/18 – PROCESSOS DA SECRETARIA DE REGISTROS: O Conselheiro Jorge 
de Oliveira Camargo declarou haver analisado todos os processos, destacando 
que foram 24 (vinte e quatro) novos registros em contraposição a 44 (quarenta e 
quatro) cancelamentos, além de vários outros referentes a questões diversas, 
todos objetos da resolução. Em seguida propôs a aprovação da mesma. 
Submetida à votação ela foi aprovada. I.4 – RESOLUÇÃO Nº 204/18 – DEFINE 
OS VALORES DAS ANUIDADES E TAXAS PARA 2019: O Presidente 
apresentou a proposta destacando que o reajuste, conforme definido pelo 
COFECON, consistiu na aplicação da variação acumulada do INPC-IBGE medida 
de agosto/17 a julho/18, correspondente a 3,61% sobre os valores vigentes em 
janeiro de 2018. Assim, para as pessoas físicas o valor da anuidade será de R$ 
531,85 (quinhentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos) para pagamento 
em 29/03/19. A Autarquia concederá os descontos máximos permitidos pelo 
COFECON para o primeiro e segundo vencimentos, respectivamente, de 10% e 
5%. Portanto, os valores com desconto serão de R$ 478,67 (quatrocentos e 
setenta e oito reais e sessenta e sete centavos) para pagamentos efetuados até 
31/01/19 e de R$ 505,26 (quinhentos e cinco reais e vinte e seis centavos) para 
pagamentos realizados de 01/2 à 28/02/19. Os pagamentos efetuados após 29/03 
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sofrerão reajuste correspondente à variação do INPC/IBGE e acréscimo de 1% ao 
mês de juros de mora.  No caso das pessoas jurídicas os valores foram 
reajustados pelo mesmo índice, conforme as faixas de capital previstas na 
Resolução do COFECON. Ao fim de seu relato o Presidente propôs a aprovação 
da Resolução e, submetida a votos, ela foi aprovada. I.5 – PROCESSO Nº 219/18 
– APOIO INSTITUCIONAL PARA A VI SEMANA ACADÊMICA DE ECONOMIA 
DO INSTITUTO TRÊS RIOS DA UFRRJ: O Presidente informou haver recebido 
solicitação do diretor administrativo do Centro Acadêmico Livre de Economia do 
Instituto Três Rios da UFRRJ, cujo objetivo é a concessão de apoio institucional 
para a realização da VI Semana Acadêmica de Economia a realizar-se de 01 a 05 
de outubro do corrente. O apoio consiste em R$ 265,00 (duzentos e sessenta e 
cinco reais) para a compra de  material gráfico e R$ 750,00 (setecentos e 
cinquenta reais) para confecção de camisetas com as logomarcas referentes ao 
evento e a do CORECON-RJ. Como previsto pelas normas internas da Autarquia, 
o processo foi encaminhado a Comissão de Tomada de Contas, na pessoa de seu 
presidente, Conselheiro Sidney Pascoutto da Rocha o qual, impedido de 
comparecer a esta sessão, lhe informou haver analisado o pedido, a 
disponibilidade de verba na respectiva rubrica do orçamento e elaborado o voto 
favorável ao atendimento do pleito que se encontra no processo. Destacou a 
necessidade da Autarquia socorrer as instituições públicas onde sejam 
ministrados cursos de Ciência Econômica, em defesa da difusão da boa técnica, 
conforme preceitua a Lei 1.411/59, já que o governo de Michel Temer vem 
garroteando as universidades públicas, não lhes transferindo os  recursos 
necessários ao cumprimento de suas funções institucionais. O presidente finalizou 
sua exposição propondo a aprovação do voto do Conselheiro Sidney Pascoutto da 
Rocha. Submetida a votos a proposta foi aprovada. I.6 – ENCONTRO 
INTERNACIONAL SOBRE A ECONOMIA DA AMÉRICA LATINA E DO CARIBE 
DIANTE DO NOVO CENÁRIO MUNDIAL: O Presidente relatou que o evento foi 
de altíssimo nível, com a presença de representantes de praticamente todos os 
países da América Latina e do Caribe. A palestra final foi do Presidente do 
COFECON, Economista Wellington Leonardo da Silva, transmitida ao vivo pela TV 
cubana. I.7 – XXVI SIMPÓSIO NACIONAL DOS CONSELHOS DE ECONOMIA: 
O Presidente avaliou que o SINCE alcançou resultados muito consistentes. As 
decisões nele tomadas, com base no sufrágio democrático e universal, derrotaram 
as propostas de aumento do número de conselheiros federais, sem 
correspondência coerente com o número de economistas registrados em cada 
conselho regional e a tentativa de vedar a participação dos estudantes de 
economia, com direito a voto, nos Congressos Brasileiros de Economia. O 
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Conselheiro Gilberto Caputo Santos opinou que houve um avanço de vários 
conselhos médios em direção às nossas posições. Finalizando, o Presidente 
registrou o satisfatório nível de desempenho de todos os delegados enviados pelo 
Rio de Janeiro, os quais pautaram suas intervenções com base em qualidades 
técnicas e políticas aprimoradas. I.8 – REDE DE ESTUDOS EM 
PLANEJAMENTO E POLÍTICA PÚBLICA REGIONAL ORIENTADA AO RIO DE 
JANEIRO: A Conselheira Flávia Vinhaes Santos apresentou o pleito encaminhado 
pelo Economista Bruno Sobral da UERJ, o qual consiste em cedermos espaço 
para a realização de reuniões da Rede Pró Rio cujos objetivos principais são: 
estudar o Rio de Janeiro; promover palestras para a formação de quadros técnicos 
e de lideranças; constituir linhas de pesquisas que visem proporcionar e estimular 
o intercâmbio de experiências e fomento à pesquisas. Registrou tratar-se de grupo 
composto por aproximadamente 40 pessoas que utilizariam o auditório ou a sala 
de plenária e que apoia a iniciativa. Submetido a votos o pedido foi aprovado.  II – 
ASSUNTOS GERAIS: II.1 – DESPESAS POR CENTROS DE CUSTOS DE 
AGOSTO DE 2018: O Presidente informou que há cópia das planilhas 
demonstrativas na pasta de cada Conselheiro. II.2 – XXXII CONGRESSO DA 
ANGE: O Conselheiro Gilberto Caputo Santos solicitou integrar a delegação, que 
junto com o Conselheiro Marcelo Pereira Fernandes irá representar o CORECON-
RJ no evento. Submetido a votos pelo Presidente o pleito foi aprovado. III – 
INFORMES DAS COMISSÕES: III.1 – FÓRUM POPULAR DO ORÇAMENTO: O 
Presidente informou que há cópia do informe sobre as atividades do Fórum no 
mês de setembro na pasta de cada Conselheiro. Nada mais havendo a tratar, nem 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Presidente deu por encerrados os 
trabalhos às 19h50 e, para constar, lavrei a presente Ata que será assinada pelo 
Presidente José Antonio Lutterbach Soares e por mim, Wellington Leonardo da 
Silva, Secretário “ad hoc” do Plenário. 
 
RESUMO DAS DELIBERAÇÕES: 

 
I – ORDEM DO DIA: 
 
I.1 – Ata da 8ª Sessão: Aprovada. 
I.2 – Resoluções nº 193 a 203/18 - Processos da Secretaria de Fiscalização: 
Aprovadas. 
I.3 – Resolução nº 192/18 – Processos da Secretaria de Registros: Aprovada. 
I.4 – Resolução nº 204/18 – Define os valores das anuidades e taxas para 2019: 
Aprovada. 
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I.5 – Processo nº 219/18 – Apoio Institucional para a VI Semana Acadêmica de 
Economia do Instituto Três Rios da UFRRJ : Aprovado. 
I.6 – Encontro Internacional sobre a Economia de América Latina y do Caribe 
diante do novo cenário mundial”: Informes apresentados. 
I.7 – XXVI Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia: Informes 
apresentados. 
I.8 – Rede de Estudos em Planejamento e Política Pública Regional Orientada ao 
Rio de Janeiro: Aprovada a participação. 
 
II – ASSUNTOS GERAIS: 
 
II.1 –  Despesas por centros de custos de agosto de 2018: Planilhas 
distribuídas. 
 
II.2 – XXXII Congresso da ANGE: Informes apresentados. 
 
III – INFORMES DAS COMISSÕES:  
 
III.1 – Fórum Popular do Orçamento: Relatório distribuído. 
 

 

 

JOSÉ ANTONIO LUTTERBACH SOARES         WELLINGTON LEONARDO DA SILVA 
                     Presidente                                          Secretário “Ad Hoc” do Plenário 


