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ATA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 
ECONOMIA DA 1ª REGIÃO-RJ – REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2020 

 
Aos dois dias do mês de setembro 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, Antônio dos 
Santos Magalhães, Jorge de Oliveira Camargo, José Antonio Lutterbach Soares, 
Marcelo Pereira Fernandes, bem como, os Conselheiros Suplentes José Ricardo 
de Moraes Lopes e Clician do Couto Oliveira.  A Presidenta Flávia Vinhaes Santos 
justificou a ausência dos Conselheiros Efetivos Carlos Henrique Tibiriçá Miranda, 
Sidney Pascoutto da Rocha e Thiago Leone Mitidieri. Ato contínuo, submeteu a 
votação os nomes dos Conselheiros Suplentes José Ricardo de Moraes Lopes e 
Clician do Couto Oliveira para substituírem, respectivamente dois dos 
Conselheiros efetivos ausentes à sessão. Tendo eles sido eleitos, por 
unanimidade, declarou abertos os trabalhos. I – ORDEM DO DIA: I.1 – ATA DA 
4ª SESSÃO: Lida e aprovada. I.2 – DEFINIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL 
PARA AS ELEIÇÕES DESTE ANO, APROVADA “AD REFERENDUM” DO 
PLENÁRIO: A Presidenta Flávia Vinhaes Santos justificou sua  decisão, em 
função da necessidade de aprovar, “ad referendum”, a composição da comissão, 
devido ao prazo limite para formalizar, junto ao COFECON, os nomes dos seus 
componentes. Em sua proposta, ela sugere para presidir a Comissão o 
Conselheiro Jorge de Oliveira Camargo e, como demais efetivos, os Conselheiros 
Carlos Henrique Tibiriçá Miranda e Marcelo Pereira Fernandes; como suplente a 
Conselheira Regina Lúcia Gadioli dos Santos. Submetida a votos, sua proposta foi 
aprovada. I.3 – APOIO INSTITUCIONAL AO CENTRO CELSO FURTADO: 
O Conselheiro José Antonio Lutterbach Soares informou que na Plenária anterior 
o Conselho aprovou como limite máximo de apoio o valor de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais) e informou que eles encaminharam um novo orçamento com o valor de 
R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), explicando que houve um aumento nos 
custos e que por isso optaram em manter a qualidade da revista, diminuindo o 
número de exemplares para 300 (trezentos). Diante da contribuição proposta pelo 
Conselho, cerca de 150 (cento e cinquenta) exemplares nos serão 
disponibilizados, além disso, a nossa logomarca será divulgada na revista e 
teremos uma página disponível para publicarmos artigos sobre Celso Furtado. Os 
Conselheiros José Ricardo de Moraes Lopes e Arthur Camara Cardozo 
ressaltaram a importância de frisarmos a necessidade de um cronograma para 
que tenhamos tempo hábil de escrever a matéria sobre o Economista 
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homenageado. Submetido a votos, o apoio foi aprovado. I.4 – PRÊMIO 
MULHER ECONOMISTA 2020: A Presidenta informou que de acordo com as 
regras estipuladas pelo Conselho Federal de Economia, cada Regional tem o 
direito de escolher até 03 (três) nomes dos que estão na lista elaborada por eles e 
mais 01 (um) que não esteja pautado. O Conselheiro Antônio dos Santos 
Magalhães ressaltou a importância de escolhermos nomes de Economistas que se 
identifiquem com nossa missão. Após votação os nomes escolhidos foram: Denise 
Lobato Gentil, Leda Maria Paulani e Esther Dweck. I.5 – PRÊMIO MULHER 
TRANSFORMADORA 2020: A Presidenta informou que de acordo com as 
regras estipuladas pelo Conselho Federal de Economia, cada Regional tem direito 
de escolher até 03 (três) nomes do que estão na lista elaborada por eles e mais 01 
(um) que não esteja pautado. O Secretário Executivo Wellington Leonardo da 
Silva, explicou que nessa categoria não há necessidade das homenageadas 
serem economistas e sim mulheres que ajudaram na transformação da sociedade 
de modo geral. Após votação os nomes escolhidos foram: Irmã Francisca, Irmã 
Lourdes e Nísia Trindade Lima.  Submetido a votos, os nomes foram aprovados. O 
Secretário Executivo se responsabilizou em justificar a escolha dos nomes 
referente aos itens I.4 e I.5. I.6 – MANUAL DE CUIDADOS PARA A VOLTA 
DOS EMPREGADOS DO CONSELHO AO TRABALHO PRESENCIAL: O 
Secretário de Administração e Finanças. Ecn. Guilherme Tinoco Oliveira dos Anjos 
informou que no inicio do mês de setembro foi contratada uma empresa para fazer 
um estudo com relação às medidas de segurança para o retorno ao trabalho 
presencial. Após vistoria, os técnicos solicitaram algumas mudanças tais como: 
disponibilização de máscaras, álcool gel, termômetro e oxímetro, demarcação do 
piso, alternância no horário de refeição na copa, restrita ao máximo de 03 (três) 
pessoas, suspensão de viagens, reuniões e cursos, manutenção das janelas 
abertas, separação de algumas mesas com painel de acrílico e também que o 
grupo de risco fosse mantido em home office, dentre outras sugestões.  Todas as 
regras estão disponíveis no manual de instrução que foi enviado para a avaliação 
dos Conselheiros.  O Secretário Executivo, Ecn. Wellington Leonardo da Silva 
sugere que o projeto seja aprovado, todavia que a determinação de retorno seja 
aprovada pela Presidenta e baseada na evolução da doença no Rio de Janeiro. O 
Conselheiro José Antonio Lutterbach Soares sugere cautela no retorno por conta 
do índice de mortes na cidade.  A Conselheira Clician do Couto Oliveira informou 
que de acordo com a Fiocruz o melhor indicador para retorno é a quantidade de 
novos casos em 24 horas, concorda que o índice ainda permanece alto e pede 
que se avalie também a questão da circulação nos elevadores do prédio onde 
estamos situados.  A Presidenta sugere que sistematizemos indicadores 
importantes para justificar o não retorno as atividades presenciais nesse momento 
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e que só retornemos com base nos estudos científicos. O Conselheiro Arthur 
Camara Cardozo questionou como ficam os processos dos Economistas do setor 
de registro. O Secretário informou que por enquanto estamos com todos sem 
andamento, até pela questão do manuseio de papéis que é a principal fonte de 
contágio do vírus. I.7 – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CONSELHO: O 
Secretário de Administração e Finanças Ecn. Guilherme Tinoco Oliveira dos Anjos 
informou que os saldos de todas as contas somam um total de R$ 5.539.938,00 
(cinco milhões, quinhentos e trinta e nove mil, novecentos e trinta e oito reais). A 
queda de receita é de aproximadamente 32% (trinta e dois). A queda na despesa 
está na ordem de 10% (dez). Estamos com déficit orçamentário de R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais). O Conselheiro José Antonio Lutterbach Soares 
ressaltou que ainda temos o estoque de dívidas que podem ser cobradas 
posteriormente. O Secretário de Administração e Finanças relatou que já 
conseguimos fazer a recobrança referente a 2020 através de um sistema remoto 
instalado na residência do Secretário de Registros, sem incidência de multa e 
juros. O Secretário Executivo elogiou o bom desempenho do Secretário de 
Administração e Finanças. I.8 – PROJETO DE COMUNICAÇÃO PODCAST: 
Na ausência do conselheiro relator, a Presidenta enfatizou que deve se dar 
sequência ao debate no grupo responsável pelo projeto, para estruturar uma 
apresentação em Plenária. II– ASSUNTOS GERAIS: III–INFORMES DAS 
COMISSÕES: III.1 – COMISSÃO DE CURSOS: INTENSIVO PARA A 
PROVA DA ANPEC: A Conselheira Clician do Couto Oliveira informou que o 
Curso da ANPEC vai até dia 23/09/2020,  há proposta dos professores em 
oferecer um curso intensivo online de 28/09 a 19/10, com 20 horas semanais e 
custo total de R$ 900,00 (novecentos reais).  As provas serão nos dias 21 e 22 de 
outubro. Outra questão por ela ressaltada foi a oferta do curso de perícia online, 
com uma aula semanal, com duração de 06 (seis) meses e custo total de R$ 
2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais).  Para isto ocorrer é preciso definir 
um novo professor com qualificação em perícia, formado em economia e que 
preferencialmente tenha o registro ativo. O Secretário Executivo ponderou ser 
importante seguir as regras respeitando a seleção pública que executamos e 
informou que, por um equívoco, não restringimos esse concurso somente ao 
profissional economista com registro. O Conselheiro Arthur Camara Cardozo 
enfatizou que devemos ser mais rigorosos em próximos concursos para que 
tenhamos a certeza de que o profissional é da área de economia e possui registro. 
Ficou definido que após confirmação com o profissional aprovado no concurso, o 
mesmo será convocado para uma conversa formal onde relataremos a 
importância de se registrar. Nada mais havendo a tratar, nem quem quisesse fazer 
uso da palavra, a Presidenta agradeceu a presença de todos e deu por 
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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 4ª Sessão: Aprovada. 
I.2 – Definição da Comissão Eleitoral para as eleições deste ano, aprovada “ad 
referendum” do Plenário: Aprovada. 
I.3 – Apoio institucional ao Centro Celso Furtado: Aprovado. 
I.4 – Prêmio mulher economista 2020: Definidos os nomes. 
I.5 – Prêmio mulher transformadora 2020: Definidos os nomes. 
I.6 – Manual de cuidados para a volta dos funcionários do Conselho ao trabalho 
presencial: Aprovado. 
I.7 – Situação Financeira do Conselho: Informada. 
I.8 – Projeto de Comunicação Podcast: Adiada a discussão. 
 
II – ASSUNTOS GERAIS:  
 
III – INFORMES DAS COMISSÕES:  
 
III.1 – Comissão de Cursos: Intensivo para a prova da ANPEC e definição 
de um novo professor de perícia: Informes apresentados. 
 

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2020. 
 
 
 
 

Flávia Vinhaes Santos                           Wellington Leonardo da Silva 
Presidenta                                               Secretário Executivo 


