ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE
ECONOMIA DA 1ª REGIÃO-RJ – REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2021
Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, por meio
virtual, atendendo a convocação feita em conformidade com o Regimento Interno,
compareceram os Conselheiros Efetivos Antônio dos Santos Magalhães,
Fernando D´Angelo Machado, Flávia Vinhaes Santos, José Antonio Lutterbach
Soares, Marcelo Pereira Fernandes, os Conselheiros Suplentes Clician do Couto
Oliveira, Gilberto Caputo Santos, João Hallak Neto e o Conselheiro Federal
Antonio Melki Júnior. A Presidenta Flávia Vinhaes Santos justificou as ausências
dos Conselheiros Efetivos Arthur Camara Cardozo, Carlos Henrique Tibiriçá
Miranda, Sidney Pascoutto da Rocha e Thiago Leone Mitidieri e, ato contínuo,
submeteu a votação o nome dos Conselheiros Suplentes Gilberto Caputo Santos,
João Hallak Neto e Clician do Couto Oliveira para substituírem, respectivamente,
os três primeiros ausentes à sessão. Tendo eles sido eleitos, por unanimidade,
declarou abertos os trabalhos. I – ORDEM DO DIA: I.1 – ATA DA 2ª SESSÃO:
Lida e aprovada. I.2 – RESOLUÇÕES Nº 029 a 042/21 – PROCESSOS DA
SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO: A Conselheira Clician do Couto Oliveira
declarou haver analisado os processos destacando dois casos: o primeiro
referente ao Economista que solicitou isenção do pagamento da atualização e
juros referente à multa. Ao fim da exposição e após debate entre os conselheiros,
foi colocado em votação: os Conselheiros Flávia Vinhaes Santos, José Antonio
Lutterbach Soares, Gilberto Caputo Santos, João Hallak Neto, Fernando D’Angelo
Machado e Marcelo Pereira Fernandes votaram pelo indeferimento. Os
Conselheiros Clician do Couto Oliveira e Antônio dos Santos Magalhães votaram
pela aprovação do pleito. Considerando que a maioria dos conselheiros presentes
votou pelo indeferimento, este ficou mantido. No segundo caso o Economista
solicitou também isenção do pagamento da atualização e juros referente à multa.
Finda a exposição do caso e submetida a votos a solicitação foi indeferida por
unanimidade. Por fim, a Conselheira Clician do Couto Oliveira propôs a
aprovação de todos os demais processos amparados pela Resolução na medida
em que se encontram de acordo com a legislação vigente. Submetida à votação
sua proposta foi aprovada. I.3 - RESOLUÇÃO Nº 027/21 – PROCESSOS DA
SECRETARIA DE REGISTROS: A Conselheira Clician do Couto Oliveira declarou
haver analisado os processos e, os tendo encontrado em situação regular, propôs
a aprovação da Resolução. Submetida a votos sua proposta foi aprovada. I.4 –
RESOLUÇÃO Nº 028/21 – PROCESSOS DA SECRETARIA DE REGISTROS: O
Conselheiro Antônio dos Santos Magalhães declarou haver analisado os dois
processos, o primeiro se refere a uma Economista que solicitou cancelamento do
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registro com remissão de débitos, alegando ter se aposentado sem nunca ter
exercido a profissão além de ter um filho de 34 anos com problemas mentais, o
que demanda gasto elevado com medicamentos e outros cuidados. Todas as
alegações foram comprovadas no processo. Porém, o valor da aposentadoria
supera o limite previsto para obter isenção em R$ 563,64 (quinhentos e sessenta
e três reais e sessenta e quatro centavos). Sua dívida está em cerca de R$
3.254,00 (três mil duzentos e cinquenta e quatro reais). O conselheiro relator
propôs a concessão do cancelamento com remissão de débitos. Submetida à
votação sua proposta foi aprovada por unanimidade. O segundo é o de uma
Economista que alega ter pedido o cancelamento do seu registro, tendo sido
informada por um funcionário que receberia um ofício confirmando o
cancelamento. Ela mudou de endereço e não informou ao Conselho na certeza de
que a situação já estava resolvida. Anos depois recebeu um ofício comunicando a
existência da dívida. Alega que nunca exerceu a profissão, tendo passado 24 anos
cuidando do marido acamado. Após seu falecimento passou a receber uma
pensão de cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Anexou comprovante da
doença do marido já falecido, da sua carteira de trabalho e das despesas
domésticas. Finda a exposição do caso a proposta aprovada foi a de que ela
apresente seu pedido de isenção ao Juiz responsável pelo processo de execução
fiscal. Submetida à votação a proposta foi aprovada. I.5 – DEFINIÇÃO DA
COMISSÃO NEGOCIADORA DO ACT 2021: A Presidenta Flávia Vinhaes
Santos apresentou a proposta de que a comissão seja formada pelos
Conselheiros Marcelo Pereira Fernandes, José Antonio Lutterbach Soares
e o Secretário de Administração e Finanças Guilherme Tinoco Oliveira dos
Anjos. Submetida a votos, a sugestão foi aprovada. I.6 – APOIO
INSTITUCIONAL PARA PUBLICAÇÃO DO LIVRO “A DOENÇA DO
CAPITALISMO”: A Presidenta informou que em função da ausência do
Conselheiro Carlos Henrique Tibiriçá Miranda, o Conselheiro José Antonio
Lutterbach Soares assumirá a relatoria. O relator apresentou o pleito que consiste
em apoio para a publicação do livro, o qual tem contribuição da associação de
docentes da UFRRJ, professores de economia dessa mesma instituição e também
de outras instituições tais como a UNICAMP, UFRJ, UFF, UERJ e etc. O livro
discute a crise econômico-sanitária e saídas para sua superação. O apoio seria
materializado por meio da compra de 100 (cem) exemplares do livro pelo preço de
capa, em torno de R$ 60,00 (sessenta reais), diretamente com a editora. Em
contrapartida a logomarca do Corecon será impressa no livro. Submetido a votos o
apoio foi aprovado por unanimidade. I.7 – APOIO INSTITUCIONAL PARA O
COLÓQUIO INTERNACIONAL “MARX E O MARXISMO EM 2021: O FUTURO
EXTERMINADO? CRISE ECOLÓGICA E REAÇÃO ANTICAPITALISTA”: A
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Presidenta apresentou a solicitação de apoio institucional encaminhada pelo
Professor Marcelo Dias Carcanholo, pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de
Estudos e Pesquisas sobre Marx e o Marxismo da Universidade Federal
Fluminense, destinado à viabilização financeira parcial do evento e propôs a
aprovação do patrocínio no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), levando em
consideração a atual situação financeira do Conselho. O Conselheiro José Antonio
Lutterbach Soares defendeu a concessão de R$ 8.279,50 (oito mil, duzentos e
setenta e nove reais e cinquenta centavos) em função de estar na mesma
proporção do solicitado quando do último evento, ou seja, cerca de 43% (quarenta
e três por cento) do valor total orçado para sua realização. O Conselheiro Gilberto
Caputo Santos acompanhou o voto da Presidenta. O Conselheiro João Hallak
Neto acompanhou o voto da Presidenta, desde que este valor não inviabilize o
Colóquio. Os Conselheiros Antônio dos Santos Magalhães, Fernando D’Angelo
Machado, Clician do Couto Oliveira e Marcelo Pereira Fernandes acompanharam
o voto do Conselheiro José Antonio Lutterbach Soares. I.8 – APOIO
INSTITUCIONAL PARA A DIVULGAÇÃO DO LIVRO “A ECONOMIA
BRASILEIRA DE GETÚLIO A DILMA: NOVAS INTERPRETAÇÕES”: A
Presidenta apresentou o livro que é uma coletânea com a participação de três
autores, dentre eles Fernando Mattos que solicitou ajuda na divulgação do livro. A
sugestão é promover três lives, transmitidas pelas redes sociais do Conselho, com
mediação de algum Conselheiro, os temas seriam: “Industrialização, trajetórias,
percalço e resultados”; “Crise dos anos 80 e seus desdobramentos futuros;
inflação, dívida externa e perda de dinamismo econômico”; “Do neoliberalismo aos
dias atuais”. O Conselheiro Marcelo Pereira Fernandes se propôs a ser mediador
em uma das lives. O Conselheiro Fernando D’Angelo Machado sugeriu que o
Jornal dos Economistas publicasse uma resenha do livro, o que será avaliado pela
Comissão Editorial do JE. A Presidenta irá manter todos informados sobre as
datas e o andamento do projeto. II. ASSUNTOS GERAIS: III – INFORMES DAS
COMISSÕES: III.1 – COMISSÃO DE CURSOS: III.1.1 – CURSO
PREPARATÓRIO PARA A PROVA DA ANPEC: A Conselheira Clician do Couto
Oliveira informou que em função da pandemia perderam-se todos os canais de
divulgação e o curso teve baixa procura. Seis pessoas se matricularam e cinco
solicitaram bolsa, não atingindo o mínimo de quinze pessoas. Refere que de 2015
até a data atual o curso não deu prejuízo, porém este ano há uma tendência de
repetir o que aconteceu em 2014, quando não foi aberto pela quantidade
insuficiente de alunos. Propõe que sejam mantidas todas as matérias, porém com
uma carga horária menor, reduzindo seu preço, que atualmente é R$ 7.000,00
(sete mil reais), para tentarmos aumentar o número de participantes. Sugere que a
aula seja gravada e disponibilizada até a data da realização da prova. A
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Presidenta ressaltou que há outros custos embutidos no curso e que não houve
lucro. O Secretário Executivo Wellington Leonardo da Silva, informou que quando
apuramos o centro de custos da Secretaria de Cursos, percebe-se que, a exceção
do curso de perícia, nos últimos dez anos todos os demais cursos deram prejuízo.
O Conselheiro Marcelo Pereira Fernandes ratificou o empenho da conselheira
relatora na divulgação do curso mesmo com os problemas causados pela
pandemia, como a queda da renda. O Conselheiro José Antonio Lutterbach
Soares acha difícil, mesmo com as alterações propostas, que possamos competir
com cursos ministrados em plataformas virtuais mais profissionais. Propõe que o
curso seja ministrado sem as alterações propostas e que seja reavaliado em 2022.
A Presidenta lembrou que sempre temos evasão e que provavelmente não vamos
conseguir manter o mesmo número de alunos até o final. A Conselheira Clician do
Couto Oliveira informou que temos um bom equipamento para transmitir as aulas.
A Presidenta listou as sugestões e abriu a votação: manter como está, diminuir a
carga horária ou manter com apenas duas disciplinas. Submetida a votos a
proposta aprovada foi a de manter com apenas duas disciplinas, que seriam
matemática e estatística. Se ao longo do período houver boa demanda será
reavaliado. III.1.2 – CURSO DE PERÍCIA: A Conselheira Clician do Couto
Oliveira informou que o professor que ministrava o curso faleceu e é preciso
buscar um novo profissional e que iremos iniciar a divulgação do curso que
também será em plataforma virtual. III.2 – PRÊMIO DE MONOGRAFIA: TESE DE
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO: O Conselheiro Marcelo Pereira Fernandes
informou que quanto às regras do COFECON não há impeditivos para realização
do certame pelo Regional, a premiação seria no valor de R$ 6.000,00 (seis mil
reais), as condições seriam similares as que já existem no prêmio de monografia,
a banca examinadora será formada por doutores, o desenvolvedor do programa
de captação dos trabalhos e cálculo das notas cobrou R$ 4.200,00 (quatro mil e
duzentos reais), mas ainda vamos tentar um desconto. A Presidenta informou que
diferentemente do que foi mencionado na plenária passada, mais de 50%
(cinquenta) dos alunos premiados no Prêmio de Monografia, desde a sua criação,
se registraram no Conselho. Submetida a votos a proposta foi aprovada por
unanimidade. III.3 – ESTATÍSTICAS MENSAIS OU ANUAL DO PÚBLICO QUE
ACESSA OS PODCASTS: A Presidenta informou que não seria possível discutir
esse ponto de pauta, em função da ausência do Conselheiro Relator Gustavo
Souto de Noronha. O Secretário Executivo Wellington Leonardo da Silva divulgou
os informes sobre os números de acesso para que sejam analisados e discutidos
na próxima sessão. Nada mais havendo a tratar, nem quem quisesse fazer uso da
palavra, a Presidenta deu por encerrados os trabalhos às 21h50 e, para constar,
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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 2ª Sessão: Lida e aprovada.
I.2 – Resoluções nº 29 a 42/21 – Processos da Secretaria de Fiscalização:
Aprovadas.
I.3 – Resolução nº 27/21 – Processos da Secretaria de Registros: Aprovada.
I.4 – Resolução nº 28/21 – Processos da Secretaria de Registros: Aprovada.
I.5 – Definição da Comissão Negociadora do ACT de 2021: Definida.
I.6 – Apoio institucional para publicação do livro: “A doença do capitalismo”:
Aprovado.
I.7 – Apoio Institucional para o Colóquio Internacional “Marx e o Marxismo em
2021: O futuro exterminado? Crise ecológica e reação anticapitalista”: Aprovado.
I.8 – Apoio institucional para a divulgação do livro: “A Economia Brasileira de
Getúlio a Dilma: novas interpretações”: Informes apresentados.
II – ASSUNTOS GERAIS:
III – INFORMES DAS COMISSÕES:
III.1 – Comissão de Cursos:
III.1.1 – Curso Preparatório para prova da ANPEC: Aprovado
III.1.2 – Curso de Perícia: Informes apresentados
III.2 – Prêmio de Monografia: Tese de Dissertação de Mestrado: Aprovado.
III.3 – Estatísticas mensais ou anual do público que acessa os podcasts: Informes
apresentados

Flávia Vinhaes Santos
Presidenta

Wellington Leonardo da Silva
Secretário “Ad Hoc” do Plenário
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