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 ATA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 
ECONOMIA DA 1ª REGIÃO-RJ – REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2020 

 
Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, por meio virtual, 
atendendo a convocação feita em conformidade com o Regimento Interno, 
compareceram os Conselheiros Efetivos Arthur Camara Cardozo, Antonio dos 
Santos Magalhães, Carlos Henrique Tibiriçá Miranda, José Antonio Lutterbach 
Soares, Marcelo Pereira Fernandes; os Conselheiros Suplentes Gustavo Souto de 
Noronha, João Hallak Neto, José Ricardo de Moraes Lopes e o Conselheiro 
Federal Antônio Melki Júnior.  A Presidenta Flávia Vinhaes Santos justificou a 
ausência dos Conselheiros Efetivos Jorge de Oliveira Camargo, Sidney Pascoutto 
da Rocha e Thiago Leone Mitidieri, ato contínuo, submeteu a votação os nomes 
dos Conselheiros Suplentes Gustavo Souto de Noronha, João Hallak Neto e José 
Ricardo de Moraes Lopes 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 3ª SESSÃO: Lida e 
aprovada. I.2 – ELEIÇÃO DA COMISSÃO PARA NEGOCIAR O ACT 2020: 
A Presidenta Flávia Vinhaes Santos apresentou a proposta de que a 
comissão seja formada pelos Conselheiros Sidney Pascoutto da Rocha, 
José Antonio Lutterbach Soares e o Secretário Executivo Wellington 
Leonardo da Silva. O Secretário Executivo informou que o índice de 
reajuste salarial utilizado é o IPCA e que geralmente se faz o reajuste do 
salário pelo índice e os benefícios se mantêm os mesmos com exceção do 
ticket refeição que geralmente também é corrigido. O Conselheiro Marcelo 
Pereira Fernandes questionou o ACT visto a situação atual que estamos 
enfrentando devido à pandemia do Coronavírus, mas posteriormente 
concordou. O Conselheiro Carlos Henrique Tibiriçá Miranda ressaltou a 
importância de que o índice de correção salarial seja o mesmo durante 
todos os anos e se mostrou favorável ao ACT desde que dentro da 
realidade orçamentária do Conselho. O Conselheiro José Antonio 
Lutterbach Soares também se mostrou de acordo com a negociação do 
acordo. O Secretário Executivo Wellington Leonardo da Silva solicitou ao 
Secretário de Administração e Finanças, Ecn. Guilherme Tinoco Oliveira 
dos Anjos que informe ao sindicato que a reunião de negociação deverá ser 
feita via online através da plataforma utilizada pelo Conselho. Submetida a 
votos, a comissão foi aprovada. I.3 – PROCESSO DO EX-EMPREGADO 
WALTER TAUIL: O Secretário Executivo informou que a juíza do processo 
pediu garantias com relação a indenização do ex-empregado e que o 
Conselho optou em dar, como caução, os bens imóveis para atender a 
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demanda. A indenização está no valor estimado de R$ 2.008.774,07 (dois 
milhões, oito mil, setecentos e setenta e quatro reais e sete centavos), 
atualizados até janeiro de 2017. De acordo com informação do Secretário 
Executivo, nosso perito chegou ao valor de R$ 671.994,66 (seiscentos e 
setenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis 
centavos). As certidões referentes à inexistência de ônus financeiros, em 
relação aos imóveis, foram atualizadas e o advogado do Conselho impetrou 
embargos à execução da sentença, questionando a juíza com relação ao 
pagamento de horas extras pelo período em que o ex-empregado estava 
dispensado, até a data da reiteração, pois não é devido. O Secretário 
Executivo informou que devemos aguardar a nova posição da juíza quanto 
a este assunto. I.4 – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CONSELHO: O 
Secretário de Administração e Finanças, Guilherme Tinoco Oliveira dos 
Anjos, informou que a situação financeira atual do Conselho soma um total 
de R$ 6.032.864,37 (seis milhões, trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e 
quatro reais e trinta e sete centavos) em caixa. Relatou que houve uma 
queda na receita de aproximadamente 30% (trinta), mas que em 
contrapartida houve também uma redução de despesas em torno de 18% 
(dezoito). O Conselheiro Carlos Henrique Tibiriçá Miranda questionou se 
temos acesso à informação a respeito dos economistas que ainda não 
efetuaram o pagamento de suas anuidades e o Secretário de Administração 
e Finanças informou que esses dados só poderão ser acessados quando 
retornarmos ao trabalho presencial, pois, os mesmos estão no banco de 
dados do Conselho. O Conselheiro Antônio dos Santos Magalhães alertou 
que precisamos nos informar a respeito dos prazos de pagamentos devido 
à pandemia. A Presidenta relatou que prorrogamos o prazo de pagamento 
de nossas anuidades para julho de 2020, seguindo o mesmo critério do 
COFECON. O Economista Antonio Melki Júnior informou que o COFECON 
irá avaliar na próxima plenária a necessidade de prorrogação da data limite 
para pagamento das anuidades. I.5 – APOIO INSTITUCIONAL PARA O 
FILME A BOLSA OU A VIDA: O Conselheiro José Antonio Lutterbach 
Soares e o Secretário Executivo Wellington Leonardo da Silva, participaram 
de uma reunião com a equipe de direção do filme, onde foram informados 
que o orçamento para produção do filme é de R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais). A direção do filme já captou em torno de R$160.000,00 (cento e 
sessenta mil reais) de patrocínio.  A ideia é que o Conselho participe com o 
que for possível. O Conselheiro José Antonio Lutterbach Soares julga 
importante a participação do Conselho, quando poderemos indicar nomes 
de Economistas que possam falar de assuntos de nosso interesse e propõe 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Av. Rio Branco, n.º 109 – 16º e 19º andares – CEP: 20040-906 - Centro - Rio de Janeiro – RJ 
Tel: (21) 2103-0178 Fax.: (21) 2103-0106 

www.corecon-rj.org.br /corecon-rj@corecon-rj.org.br 
 

3

o patrocínio de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O Secretário Executivo 
Wellington Leonardo da Silva esclarece que acertou com a Sra. Ana Rosa 
Tendler, filha do diretor, que o apoio seria concedido em duas parcelas, 
uma agora em 2020 e outra em julho de 2021. O Conselheiro Arthur 
Camara Cardozo ressalta que devemos ser cautelosos quanto ao 
orçamento financeiro do Conselho. O Conselheiro Carlos Henrique Tibiriçá 
Miranda atentou sobre a importância de verificarmos a temática do filme.  
Submetido a votos, o apoio no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 
parcelados em 02 (duas) vezes foi aprovado. I.6 – PROJETO DE 
COMUNICAÇÃO PODCAST: O Conselheiro Gustavo Souto de Noronha 
explicou que a ideia é que o Conselho tenha um Podcast (programa de 
rádio armazenado na web), pois é uma boa plataforma de comunicação. O 
Conselheiro José Ricardo de Moraes Lopes apoiou o projeto e afirmou que 
é uma forma de ampliar as plataformas de comunicação do Conselho. Os 
Conselheiros Antônio dos Santos Magalhães e João Hallak Neto também 
concordaram, mas alertaram sobre o montante das despesas financeiras 
que o projeto irá gerar e na importância de definirmos a periodicidade do 
programa. O Conselheiro Gustavo Souto de Noronha informa que a ideia 
inicial é fazer um programa quinzenal com alguns blocos de diferentes 
assuntos e que ele assume a liderança do projeto. O Conselheiro José 
Ricardo de Moraes Lopes foi receptivo a ideia, mas acha que o programa 
deve ser por um tempo de aproximadamente 15 (quinze) minutos. Os 
Conselheiros José Antonio Lutterbach Soares e Marcelo Pereira Fernandes 
compartilharam da mesma opinião, de que o podcast a princípio pode ser 
quinzenal com tempo entre 10 (dez) a 15 (quinze) minutos e aumentar a 
periodicidade gradativamente. A Presidenta defende que haja uma divisão 
de trabalho mais plural para que o projeto não fique somente sob a 
responsabilidade dos Conselheiros Gustavo Souto de Noronha e Clician do 
Couto Oliveira e ressalta a importância de se certificar que o entrevistador 
tenha conhecimento sobre os temas a serem abordados. O Conselheiro 
Antônio dos Santos Magalhães sugere que toda a programação seja 
aprovada por uma comissão que será responsável em operacionalizar o 
podcast. O projeto foi aprovado, todavia ficou pendente a criação de uma 
comissão para a execução do mesmo. II – ASSUNTOS GERAIS: II.I – 
DOCUMENTÁRIO SOBRE CARLOS LESSA: O Secretário Executivo 
Wellington Leonardo da Silva informou que a disponibilização do 
documentário em nosso site e mídias sociais gerou uma boa repercussão 
para o Conselho sem nenhum custo. Informou que a visualização no 
Facebook foi de 7.710 (sete mil, setecentos e dez) pessoas, no Twitter de 
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171 (cento e setenta e uma) pessoas e no Instagram de 275 (duzentos e 
setenta e cinco) pessoas, até a data desta plenária. Mediante esta boa 
repercussão, o prazo de veiculação do documentário no site e nas demais 
mídias sociais foi prorrogado para 31/07/2020. 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 3ª Sessão: Aprovada. 
 
I.2 – Eleição da comissão para negociar o ACT 2020: Aprovada. 
 
I.3 – Processo do ex-empregado Walter Tauil: Situação informada e tática 
aprovadas. 
 
I.4 – Situação financeira do Conselho: Informada. 
 
I.5 – Apoio institucional para o filme a bolsa ou a vida: Aprovado. 
 
I.6 – Projeto de Comunicação Podcast: Aprovado. 
 
 
II – ASSUNTOS GERAIS: 
 
II.1 – Documentário sobre Carlos Lessa: Informes apresentados. 
 

 
Rio de Janeiro, 22 de julho de 2020. 

 
 
 
 

Flávia Vinhaes Santos                           Wellington Leonardo da Silva 
Presidenta                                               Secretário Executivo 


