ATA DA 7ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE
ECONOMIA DA 1ª REGIÃO-RJ – REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2020
Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, por meio virtual,
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, Flávia Vinhaes Santos, Jorge
de Oliveira Camargo, José Antonio Lutterbach Soares, bem como, os
Conselheiros Suplentes Clician do Couto Oliveira, João Hallak Neto e o
Conselheiro Federal Antônio Melki Junior. A Presidenta Flávia Vinhaes Santos
justificou a ausência dos Conselheiros Efetivos Marcelo Pereira Fernandes,
Sidney Pascoutto da Rocha e Thiago Leone Mitidieri, ato contínuo, submeteu a
votação os nomes dos Conselheiros Suplentes João Hallak Neto e Clician do
Couto Oliveira para substituírem, respectivamente os dois primeiros conselheiros
efetivos ausentes à sessão. Tendo eles sido eleitos, por unanimidade, declarou
abertos os trabalhos. I – ORDEM DO DIA: I.1 – ATA DA 6 ª SESSÃO: Lida e
aprovada. I.2 – ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA: Lida e aprovada.
I.3 – PROCESSO Nº 069/20 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º
TRIMESTRE: A Conselheira Clician do Couto Oliveira solicitou ao Secretário
de Administração e Finanças, Guilherme Tinoco dos Anjos que fizesse a
apresentação da prestação de contas. Ele destacou uma arrecadação com
pequena queda em relação ao mesmo período do exercício anterior. Submetida a
votos, a prestação de contas foi aprovada. I.4 – PROCESSO Nº 070/20 –
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º TRIMESTRE: A Conselheira Clician do
Couto Oliveira solicitou ao Secretário de Administração e Finanças, Guilherme
Tinoco dos Anjos que fizesse a apresentação da prestação de contas. Ele
destacou uma arrecadação bem menor em relação ao mesmo período do
exercício passado. O Conselheiro Antônio dos Santos Magalhães ressaltou que a
partir deste período o efeito da pandemia do novo coronavírus já pôde ser sentido
com mais clareza. Submetida a votos, a prestação de contas foi aprovada. I.5 –
PROCESSO Nº 074/20 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º TRIMESTRE: A
Conselheira Clician do Couto Oliveira solicitou ao Secretário de Administração e
Finanças, Guilherme Tinoco dos Anjos que fizesse a apresentação da prestação
de contas. Ele destacou uma arrecadação 30% (trinta) por cento inferior a obtida
no mesmo período do exercício anterior, e queda nas despesas de 10% (dez) por
cento, fechando o trimestre com déficit orçamentário, como já esperado para o
período da pandemia. Submetida a votos, a prestação de contas foi aprovada. I.6
– PROGRAMA DE TRABALHO 2021: O plano foi apresentado pela Presidenta
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Flávia Vinhaes Santos. Os Conselheiros Antônio dos Santos Magalhães e Arthur
Camara Cardozo registraram ser preciso aprimorá-lo no que diz respeito ao
principal objetivo do Conselho, incluindo ações operacionais e administrativas,
melhoria dos serviços prestados aos economistas, usando mais as nossas redes
virtuais e a mala de e-mails dos economistas registrados e das empresas, para
divulgar nossos eventos virtuais, debates e palestras, artigos de opinião e do
Jornal dos Economistas e, com isso aumentar nossa visibilidade diante da
sociedade. A Presidenta concordou, mas registrou estarem previstas no
detalhamento do plano, várias iniciativas neste sentido. Ressaltou ser necessário
maior engajamento dos conselheiros para mediar os debates que temos realizado
e mão de obra disponível para que todos esses trabalhos possam ser executados.
O Conselheiro Carlos Henrique Tibiriçá Miranda sugeriu que, mensalmente, os
articulistas que escrevem para o tema de capa do Jornal dos Economistas sejam
convidados para debatê-lo e propôs pautar esta discussão na próxima reunião do
Conselho Editorial para avaliar e definir possíveis debates sobre os temas
apresentados. A Presidenta solicitou aos conselheiros a apresentação de tópicos
para enriquecer o programa. Em seguida, submetido a votos ele foi aprovado, com
as sugestões apresentadas. I.7 – PROCESSO Nº 075/20 – PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA PARA 2021: A proposta, a pedido da Conselheira Clician
do Couto Oliveira foi apresentada pelo Secretário de Administração e Finanças,
Guilherme Tinoco dos Anjos. O Conselheiro Antônio dos Santos Magalhães
sugeriu revisar a proposta orçamentária ao final do primeiro trimestre de 2021.
Submetido a votos, o processo e a sugestão foram aprovados. I.8 –
RESOLUÇÕES Nº 46/20 A 57/20 – PROCESSOS DA SECRETARIA DE
FISCALIZAÇÃO: A Presidenta informou que o Conselheiro Sidney Pascoutto da
Rocha lhe comunicou ter feito a avaliação dos processos da Secretaria de
Fiscalização e verificou que todos estão em conformidade. Submetida a votos, as
Resoluções foram aprovadas. I.9 – RESOLUÇÃO Nº 058/20 – PROCESSOS
DA SECRETARIA DE REGISTRO: O Secretário Executivo Wellington Leonardo
da Silva informou que o Conselheiro Sidney Pascoutto da Rocha fez a avaliação
dos processos da Secretaria de Registro verificando que todos estão em
conformidade com a legislação, mas tem posição diferente em relação a dois
processo de economistas que solicitaram anistia de débitos por situação financeira
precária e de saúde, ele recomenda que a plenária do Conselho proceda o perdão
da dívida. Diante da ausência do conselheiro e sem os detalhes de seu voto, ficou
decidido que esses casos serão ponto de pauta da plenária de janeiro de 2021.
Submetida a votos, a Resolução foi aprovada com a exclusão dos dois processos
mencionados. I.10 – PROCESSO Nº 076/20 – APOIO INSTITUCIONAL
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PARA EDIÇÃO DO LIVRO ECONOMIA PÓS PANDEMIA: A Presidenta
Flávia Vinhaes Santos informou ter aprovado” ad referendum” do Plenário apoio
institucional para edição do livro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A editora,
como contrapartida, nos disponibilizará 100 (cem) exemplares e a divulgação da
nossa logomarca na versão física e digital do livro. A Conselheira Clician do Couto
Oliveira pediu para verificar se há possibilidade de divulgarmos em nosso site a
versão em PDF do livro. Submetido a votos, o apoio foi ratificado. I.11 –
DEFINIÇÃO DA PRIMEIRA SESSÃO PLENÁRIA DE 2021: A Presidenta
sugeriu que a primeira sessão plenária seja em 06/01/21, submetida a votos a
data foi aprovada. I.12 – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CONSELHO: Informe
apresentado pelo Secretário de Administração e Finanças, Guilherme Tinoco dos
Anjos por meio de uma planilha de receitas e despesas de 2020. Foram
apresentados também os saldos bancários, já descontados os valores bloqueados
pela justiça em função do processo movido pelo ex-funcionário Walter Tauil, com
recurso tramitando em segunda instância, cujo total é de R$ 2.558.100,28 (dois
milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, cem reais e vinte e oito centavos). II –
ASSUNTOS GERAIS: II.1 – ENCONTRO AKB: A Presidenta informou ter tido
repercussão muito positiva o debate organizado pelo conselho cujos palestrantes
foram Elias Jabour e Wallace Moreira e que o valor do apoio institucional,
disponibilizado não foi todo utilizado, de modo que os organizadores do evento
irão devolver parte dele. A logomarca do conselho foi divulgada em todos os
certificados. A Conselheira Clician do Couto Oliveira informou que todas as
mesas de debate fizeram menção ao CORECON-RJ. II.2 – RETORNO AO
TRABALHO PRESENCIAL NO CORECON-RJ: A Presidenta iniciou a
discussão comentando que o cenário da pandemia piorou muito desde a
decisão do Plenário de retomar o trabalho presencial. A medida também foi
adotada pelo Conselho Federal de Economia e pelos demais regionais,
exceto dois ou três. Em seguida defendeu realizar recesso de 21 do
corrente mês até 04 de janeiro de 2021 e reavaliar a situação. O
Conselheiro Arthur Camara Cardozo disse concordar com a medida, pois
precisamos correr o menor risco possível. O Conselheiro João Hallak Neto
propôs reduzir a jornada de trabalho para quatro horas em regime
presencial. O Conselheiro Carlos Henrique Tibiriçá Miranda concordou com
as propostas. A Presidenta sugeriu que o período de trabalho presencial
passe a ser de 10h as 14h. O Conselheiro João Hallak Neto sugeriu voltar ao
trabalho virtual desde já. O Conselheiro José Antonio Lutterbach Soares
discordou desta última proposta, mas concordou com as duas primeiras, na
medida em que não há vagas suficientes nas UTIs dos hospitais e pediu
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para divulgar o período de trabalho presencial em todos os canais de
comunicação do conselho. Findas as inscrições, as duas primeiras
propostas foram aprovadas. A Presidenta agradeceu as contribuições do
Conselheiro Jorge de Oliveira Camargo cujo mandato se encerrará em 31
de dezembro. O Conselheiro desejou sucesso aqueles que permanecerão a
frente à gestão do CORECON-RJ, disse ser grato a todos os Conselheiros
e ao Secretário Executivo, pois a experiência vivida por ele, no conselho,
foi muito gratificante. A Presidenta afirmou não estar dizendo adeus a ele,
pois conta com suas contribuições, mesmo sem estar fazendo parte do
Plenário. Nada mais havendo a tratar, nem quem quisesse fazer uso da
palavra, o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 20h09 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 6ª Sessão: Aprovada.
I.2 – Ata da 1ª Sessão Extraordinária: Aprovada.
I.3 – Processo nº 069/20 – Prestação de Contas do 1º trimestre: Aprovado.
I.4 – Processo nº 070/20 – Prestação de Contas do 2º trimestre: Aprovado.
I.5 – Processo nº 074/20 – Prestação de Contas do 3º trimestre: Aprovado.
I.6 – Programa de Trabalho para 2021: Aprovado.
I.7 – Processo n° 075/20 - Proposta Orçamentária para 2021: Aprovado.
I.8 – Resoluções n° 046/20 a 057/20 - Processos da Secretaria de Fiscalização:
Aprovadas parcialmente.
I.9 – Resolução n° 058/20 Processos da Secretaria de do registro: Aprovada
parcialmente.
I.10 – Processo n° 076/20 - Apoio Institucional para edição do livro “Economia Pós
Pandemia”: Aprovado.
I.11 – Definição da primeira sessão plenária de 2021: Definida
I.12 – Situação Financeira do Conselho: Informes apresentados.
II – ASSUNTOS GERAIS:
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II.1 – Encontro da AKB: Informes apresentados.
II.2 – Retorno ao trabalho presencial no CORECON-RJ: Novas estratégias
definidas.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2020.

Flávia Vinhaes Santos
Presidenta

Wellington Leonardo da Silva
Secretário Executivo
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