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ATA DA 12ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 
ECONOMIA DA 1ª REGIÃO-RJ  

 
Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, na sede do 
Conselho Regional de Economia da 1ª Região-RJ, atendendo a convocação feita em 
conformidade com o Regimento Interno, compareceram os Conselheiros Efetivos Flávia 
Vinhaes Santos, Antônio dos Santos Magalhães, Fernando D´Angelo Machado, José 
Antonio Lutterbach Soares, Sidney Pascoutto da Rocha e a Conselheira Suplente Clician do 
Couto Oliveira. A Presidenta Flávia Vinhaes Santos justificou as ausências dos 
Conselheiros Efetivos Arthur Camara Cardozo, Carlos Henrique Tibiriçá Miranda e 
Marcelo Pereira Fernandes. Ato contínuo submeteu a votação o nome da Conselheira 
Suplente Clician do Couto Oliveira para substituir, o primeiro efetivo ausente à sessão. 
Tendo ela sido eleita, por unanimidade, declarou abertos os trabalhos. I – ORDEM DO 
DIA: I.1 – ATA DA 11ª SESSÃO: Lida e aprovada. I.2 – RESOLUÇÕES Nº 144 A 
153/21 – PROCESSOS DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO: A Presidenta Flávia 
Vinhaes Santos informou ter recebido ligação da Conselheira relatora Regina Lúcia Gadioli 
dos Santos que declarou haver analisado todos os processos, encontrando-os de acordo com 
a legislação vigente, e  propôs a aprovação das resoluções, as quais, submetidas à votação 
foram aprovadas. I.3 RESOLUÇÃO Nº 143/21 – PROCESSOS DA SECRETARIA DE 
REGISTROS: A Presidenta declarou haver recebido a mesma informação mencionada 
acima, da Conselheira relatora e submeteu a Resolução à votação, a qual, também foi 
aprovada. I.4 – RELATÓRIO 2021 DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS: O 
Conselheiro Antônio dos Santos Magalhães apresentou o relatório da comissão aos 
conselheiros presentes e informou que houve aumento da receita de cerca de 25% em 
relação ao mesmo período do ano anterior. Já a despesa total cresceu 10,7% em relação ao 
mesmo período. Concluiu resaltando a existência de superávit orçamentário de R$ 
10.375,49 (dez mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) e 
financeiro de R$ 2.332.122,21 (dois milhões, trezentos e trinta e dois mil, cento e 
vinte e dois reais e vinte e um centavos) até o mês de outubro. Submetido a votos o 
relatório foi aprovado por unanimidade. I.5 – RELATÓRIO ANUAL DO 
PRESIDENTE: A Presidenta Flávia Vinhaes Santos apresentou o relatório conforme 
previsto no artigo 16, item “n”, do Regimento Interno e informou que há R$ 1.814.403,72 
(hum milhão, oitocentos e quatorze mil, quatrocentos e três reais e setenta e dois centavos) 
de saldo bancário em 16/12/21. O montante de compromissos assumidos é de R$ 89.109,48 
(oitenta e nove mil cento e nove reais e quarenta e oito centavos). O total de pagamentos a 
ser efetuados até o início de 2022 é de R$ 84.959,82 (oitenta e quatro mil novecentos e 
cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos).  Estes dados, e a relação de imóveis e 
utensílios de propriedade do Conselho, registrados na contabilidade, constam do relatório 
incluído na pasta de cada conselheiro. Submetido a votos o relatório foi aprovado por 
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unanimidade. II – ASSUNTOS GERAIS: II.1 – TOTAL DE MULHERES 
ECONOMISTAS REGISTRADAS E SUA SITUAÇÃO: A Presidenta Flávia Vinhaes 
Santos apresentou o relatório fornecido pela Secretaria de Registros do Conselho. II.2 – 
FÓRUM POPULAR DO ORÇAMENTO: O Vice presidente José Antônio Lutterbach 
Soares e a Presidenta atualizaram os informes sobre os retornos obtidos de alguns 
economistas acerca dos comentários feitos pelo Coordenador do Fórum, Economista Luiz 
Mario Behnken, acerca do corte de verbas destinadas as despesas com os estagiários que 
nele atuam, bem como quanto ao comunicado formal, por ele feito, de que não produzirão 
mais artigos para o Jornal dos Economistas. O Conselheiro Sidney Pascoutto da Rocha 
comprometeu-se a conversar com o Coordenador sobre estas questões. Nada mais havendo 
a tratar, nem quem quisesse fazer uso da palavra, a Presidenta deu por encerrados os 
trabalhos as 19h13 e, 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 11ª Sessão: Lida e aprovada. 
I.2 – Resoluções n° 144 a 153/21 – Processos da Secretaria de Fiscalização: 
Aprovadas. 
I.3 – Resolução n° 143/21 – Processo da Secretaria de Registros: Aprovada. 
I.4 – Relatório 2021 da Comissão de Tomada de Contas: Aprovado. 
I.5 –  Relatório anual do Presidente: Aprovado. 
 
II – ASSUNTOS GERAIS: 
 
II.1 – Total de mulheres economistas registradas e sua situação: Informes 
apresentados. 
II.2 – Fórum Popular do Orçamento: Informes atualizados. 
 
 
 
 
      Flávia Vinhaes Santos                                        Wellington Leonardo da Silva 
               Presidenta                                                 Secretário “Ad Hoc” do Plenário 


