ATA DA 11ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE
ECONOMIA DA 1ª REGIÃO/RJ - REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018
Aos doze dias do mês de dezembro 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, Carlos Henrique Tibiriçá
Miranda, João Manoel Gonçalves Barbosa, Jorge de Oliveira Camargo, José
Antonio Lutterbach Soares, Sidney Pascoutto da Rocha, os Conselheiros
Suplentes Gilberto Caputo Santos, José Ricardo de Moraes Lopes, Sergio
Carvalho Cunha da Motta e o Conselheiro Federal Antônio Melki Júnior. O
Presidente José Antonio Lutterbach Soares justificou as ausências das
Conselheiras Efetivas Flávia Vinhaes Santos e Regina Lúcia Gadioli dos Santos e,
ato contínuo, submeteu a votação os nomes dos Conselheiros Suplentes Sergio
Carvalho Cunha da Motta e Gilberto Caputo Santos, respectivamente, para
substituí-las. Tendo eles sido eleitos, por unanimidade, declarou abertos os
trabalhos. I – ORDEM DO DIA: I.1 – ATA DA 10ª SESSÃO: Lida e aprovada. I.2 –
RESOLUÇÕES Nº 227 A 234/18 – PROCESSOS DA SECRETARIA DE
FISCALIZAÇÃO: O Conselheiro Gilberto Caputo Santos relatou haver analisado
os processos, objetos das Resoluções e, os tendo encontrado bem instruídos e de
acordo com a legislação vigente, sugeriu a aprovação de todas elas. Submetidas à
votação elas foram aprovadas. I.3 – RESOLUÇÃO Nº 225/18 – PROCESSOS DA
SECRETARIA DE REGISTROS: O Conselheiro Gilberto Caputo Santos declarou
haver analisado os processos objetos da Resolução e, os tendo encontrado bem
instruídos e de acordo com a legislação vigente, sugeriu a aprovação dela.
Submetida à votação a Resolução foi aprovada. I.4 – RESOLUÇÕES Nº 235 A
239/18 – PROCESSOS DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO: O Conselheiro
Carlos Henrique Tibiriçá Miranda declarou haver acompanhado os
posicionamentos da Secretaria de Fiscalização em relação a todos os processos e
propôs a aprovação de todas as Resoluções. Submetidas à votos elas foram
aprovadas. I.5 – RESOLUÇÃO Nº 226/18 – PROCESSOS DA SECRETARIA DE
REGISTROS: O Conselheiro Carlos Henrique Tibiriçá Miranda declarou haver
acompanhado os posicionamentos da Secretaria de Registros em relação a todos
os processos e propôs a aprovação da Resolução. Submetida à votos ela foi
aprovada. I.6 – RELATÓRIO 2018 DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS: O
Presidente da Comissão de Tomada de Contas, Conselheiro Sidney Pascoutto da
Rocha, apresentou o relatório da Comissão, destacando os seguintes aspectos: 1)
1
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

Arrecadação do Período: Com a receita orçada em R$ 6.793.000,00 (seis milhões,
setecentos e noventa e três mil reais) o total arrecadado até o final de outubro foi
de R$ 5.086,846,38 (cinco milhões, oitenta e seis mil, oitocentos e quarenta e seis
reais e trinta e oito centavos. Deste montante, R$ 3.908.927,22 (três milhões,
novecentos e oito mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos)
estão classificados como receitas de contribuições (anuidades); R$ 20.023,33
(vinte mil, vinte e três reais e trinta e três centavos) são referentes à receita
patrimonial (rendimentos de caderneta de poupança e de aplicações em Letras do
Tesouro Nacional); R$ 92.368,84 (noventa e dois mil, trezentos e sessenta e oito
reais e oitenta e quatro centavos) são referentes à receitas de serviços (rendas de
emolumentos com expedição de certidões e carteiras); R$ 27.524,55 (vinte e sete
mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) são referentes
à multas sobre o exercício Ilegal da profissão; R$ 816.263,98 (oitocentos e
dezesseis mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos) são
referentes à receita de dívida ativa (fases administrativa e executiva); e R$
261.785,12 (duzentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e
doze centavos) são referentes à receitas diversas, que englobam receitas com
cursos, atualização monetária de anuidades vencidas etc; A receita diminuiu cerca
de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Essa redução se justifica
pela variação negativa do preço de mercado das Letras do Tesouro Nacional,
onde a variação do preço dos títulos impacta seu valor atual. O montante aplicado
foi de R$ 3.014.664,30 (três milhões, quatorze mil seiscentos e sessenta e quatro
reais e trinta centavos) sendo o valor bruto atual das LTNs, em 30/10, de R$
2.725.859,50 (dois milhões, setecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta
e nove reais e cinquenta centavos). Considerando que a taxa é prefixada e o
Corecon-RJ irá resgatar a aplicação no seu vencimento em abril de 2019, não há
risco de prejuízo com o investimento. 2) Despesa Realizada: Com a Despesa
orçada em R$ 6.793.000,00 (seis milhões, setecentos e noventa e três mil reais), o
total de despesas até o final de outubro foi de R$ 5.139.902,14 (cinco milhões,
cento e trinta e nove mil novecentos e dois reais e quatorze centavos) sendo que
as despesas de pessoal (salários e vantagens, diárias e obrigações patronais)
somaram R$ 2.212.631,20 (dois milhões, duzentos e doze mil seiscentos e trinta e
um reais e vinte centavos); as despesas com material de consumo (artigos de
expediente e outros) somaram R$ 41.551,54 (quarenta e um mil, quinhentos e
cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos); as despesas com serviços
de terceiros e encargos (remuneração de pessoal e encargos, despesas
bancárias, serviços de comunicação em geral, etc) somaram R$ 1.848.238,16 (um
milhão, oitocentos e quarenta e oito mil, duzentos e trinta e oito reais e dezesseis
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centavos; as transferências correntes (cota-parte do COFECON e PASEP)
somaram R$ 1.009.594,31 (hum milhão, nove mil e quinhentos e noventa e quatro
reais e trinta e um centavos) e as despesas de capital (obras e instalações,
mobiliário, etc) somaram R$ 27.886,93 (vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e seis
reais e noventa e três centavos). 3) Superávit/Déficit Orçamentário: até o mês de
outubro foi apurado o déficit orçamentário no valor de R$ 53.055,76 (cinquenta e
três mil, cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos). 4) Superávit
Financeiro: até o mês de outubro o superávit financeiro totalizou R$ 6.272.521,02
(seis milhões, duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e vinte e um reais e dois
centavos). Submetido a votos o relatório foi aprovado por unanimidade. I.7 –
RELATÓRIO ANUAL DO PRESIDENTE: O Presidente José Antonio Lutterbach
Soares apresentou a prestação de contas prevista no item “n” do artigo 16, do
Regimento Interno, destacando: 1) O saldo bancário em 12/12/18 é de R$
6.058.699,53 (seis milhões, cinquenta e oito mil seiscentos e noventa e nove reais
e cinquenta e três centavos); Este saldo está distribuído entre as contas de
arrecadação, corrente, movimento, poupança, aplicação em letras do Tesouro
Nacional e saldos bloqueados no Banco do Brasil, em função do processo do exempregado Walter Tauil, além da conta corrente e de depósitos judiciais na CEF,
originários de processos de execução fiscal; 2) Há compromissos assumidos junto
a terceiros, no total de 29 contratos, cuja validade extrapola o exercício vigente,
cujo valor total mensal alcança R$ 112.486,79 (cento e doze mil, quatrocentos e
oitenta e seis reais e setenta e nove centavos); 3) Informou que a relação de
móveis e utensílios registrados na contabilidade, com seus respectivos valores, se
encontra na pasta de cada conselheiro; 4) Avisou que a relação completa dos
imóveis de propriedade do Conselho também esta na pasta de cada um. Por fim
apresentou a relação dos cheques emitidos, para pagamento de compromissos
até 12/12/18, ainda não descontados, cujo valor total é de R$ 5.540,58 (cinco mil,
quinhentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos. I.8 – PROCESSO Nº
038/18 – DESCARTE DE BENS INSERVÍVEIS: O Presidente mencionou ter
recebido correio eletrônico do Conselheiro Marcelo Pereira Fernandes
comunicando haver inspecionado os itens mencionados no processo e, tendo
verificado a precariedade de suas condições, lhe encaminhou voto propondo a
aprovação do descarte. Submetida a votos a proposta foi aprovada. I.9 –
PRIMEIRA SESSÃO PLENÁRIA DE 2019: O Presidente propôs realizar a reunião
no dia 08 de janeiro de 2019 as 18h30. Submetida à votação a proposta foi
aprovada. II – ASSUNTOS GERAIS: II.1 – INFORMES SOBRE A ASSEMBLEIA
DE DELEGADOS ELEITORES E ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2019 NO CONSELHO FEDERAL DE
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ECONOMIA: O Presidente relatou o sucesso obtido, tanto na assembleia de
delegados eleitores, onde se conseguiu preencher as cadeiras de conselheiros
efetivos e de suplentes, com os candidatos mais qualificados que se propuseram a
ocupá-las, quanto na eleição de Presidente e Vice-presidente, na qual o candidato
a reeleição Economista Wellington Leonardo da Silva e seu Vice-presidente
Economista Antônio Corrêa foram eleitos com 15 votos, contra dois votos em
branco, e apenas um a favor do terceiro candidato. Ato contínuo o Presidente do
COFECON, reeleito, fez breve exposição sobre a gestão que findará em 31 de
dezembro próximo, a estratégia geral utilizada na campanha de reeleição e os
planos para a gestão 2019. II.2 – DESPESAS POR CENTROS DE CUSTOS DE
OUTUBRO DE 2018: O Presidente informou que há cópia das planilhas
demonstrativas na pasta de cada Conselheiro. III – INFORMES DAS
COMISSÕES: III.1 – CURSOS: Em função das ausências dos Conselheiros
membros da Comissão, o Presidente apresentou a proposta de reajuste dos
valores dos cursos pelo INPC, acumulado de outubro/2017 a setembro/2018,
totalizando 3,97% e do valor a ser pago pela hora-aula dos professores que
passará a ser de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). Submetida a votos a
proposta foi aprovada. III.2 – FÓRUM POPULAR DO ORÇAMENTO: O
Presidente informou que há cópias dos informes sobre as atividades do Fórum nos
meses de novembro e dezembro 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 19h35 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 10ª Sessão: Aprovada.
I.2 – Resoluções nº 227 a 234/18 - Processos da Secretaria de Fiscalização:
Aprovadas.
I.3 – Resolução nº 225/18 – Processos da Secretaria de Registros: Aprovada.
I.4 – Resoluções nº 235 a 239/18 - Processos da Secretaria de Fiscalização:
Aprovadas.
I.5 – Resolução nº 226/18 – Processos da Secretaria de Registros: Aprovada.
I.6 – Relatório 2018 da Comissão de Tomada de Contas: Aprovado.
I.7 – Relatório Anual do Presidente: Aprovado.
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I.8 – Processo nº 038/18 – Descarte de Bens Inservíveis: Aprovado.
I.9 – Primeira Sessão Plenária de 2019: Definida.
II – ASSUNTOS GERAIS:
II.1 – Informes sobre a Assembleia de Delgados Eleitores e Eleição de Presidente
e Vice-presidente para o exercício de 2019 no Conselho Federal de Economia:
Informes apresentados.
II.2 –
Despesas por centros de custos de outubro de 2018: Planilhas
distribuídas.
III – INFORMES DAS COMISSÕES:
III.1 – Cursos: Aprovado reajuste de preços e hora aula.
III.2 – Fórum Popular do Orçamento: Relatórios distribuídos

JOSÉ ANTONIO LUTTERBACH SOARES
Presidente

WELLINGTON LEONARDO DA SILVA
Secretário “Ad Hoc” do Plenário
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