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ATA DA 6ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 
ECONOMIA DA 1ª REGIÃO-RJ – REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2020 
 
Aos quatro dias do mês de novembro 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, Jorge de Oliveira Camargo, Flávia Vinhaes Santos, José 
Antonio Lutterbach Soares, Marcelo Pereira Fernandes, bem como, os 
Conselheiros Suplentes Clician do Couto Oliveira e José Ricardo de Moraes 
Lopes.  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 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 5ª SESSÃO: Lida e aprovada. I.2 – 
PROCESSO Nº 061/20 – ELEIÇÕES CORECON-RJ: A Presidenta 
apresentou o informe das últimas eleições em formato eletrônico, destacando que 
dos 7.149 (sete mil cento e quarenta e nove) economistas em condições de voto, 
748 (setecentos e quarenta e oito) participaram das eleições, sendo que 625 
(seiscentos e vinte e cinco) votaram a favor da chapa, 45 (quarenta e cinco) 
votaram em branco e 78 (setenta e oito) votaram nulo. Na consulta para 
Presidente e Vice-Presidente, 748 (setecentos e quarenta e oito) participaram das 
eleições, 626 (seiscentos e vinte e seis) votaram a favor da eleição dos candidatos 
a Presidente e Vice-Presidente, 48 (quarenta e oito) votaram em branco e 74 
(setenta e quatro) votaram nulo. A Presidenta destacou a queda no número de 
votantes, em relação aos últimos anos, cuja razão deve ter sido em função da 
pandemia. O Conselheiro Arthur Camara Cardozo afirmou que muitos 
economistas têm dificuldade para operar o sistema informatizado de eleição e 
computadores. Considera o mesmo pouco amigável e defendeu a criação de 
condições para a instalação de urnas para votação em papel na sede do 
Conselho. O Conselheiro Jorge de Oliveira Camargo ponderou que o processo de 
troca de senha, para poder votar é difícil, concordou ter sido a pandemia 
responsável por parte da queda no número de votantes, mas chamou a atenção 
para o fato do sistema ter ficado melhor este ano. O Conselheiro José Antonio 
Lutterbach Soares afirmou que o sistema ainda é muito ruim e sugeriu que sejam 
apresentadas propostas ao Cofecon para melhorá-lo. O Conselheiro Arthur 
Camara Cardozo concordou com esta proposição, principalmente para facilitar o 
processo de votação, inclusive para os mais jovens. Destacou a existência do 
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mesmo tipo de dificuldade verificado no processo eleitoral do Sistema Cofecon-
Corecon’s por parte dos advogados, cujo processo de eleição também é 
informatizado, fazendo-se necessário tornar a operação do nosso mais fácil. A 
Presidenta reiterou ser complicado o procedimentos para troca de senha e o 
sistema precisa ser aprimorado. Quanto ao voto presencial considerou ser difícil 
sua implementação. O Conselheiro José Antonio Lutterbach Soares chamou 
atenção para o fato de as indicações dos candidatos a Presidente e Vice-
Presidente não terem sido suficientemente claras. O Conselheiro Arthur Camara 
Cardozo afirmou, caso continuemos nesta trajetória, que iremos perder cada vez 
mais eleitores. Considerou achar adequada a existência da possibilidade do voto 
ser feito por cédulas encaminhadas pelos Correios, não transferindo para os mais 
idosos a incumbência de instalar programas de votação virtual. O Conselheiro 
Marcelo Pereira Fernandes externou sua concordância com esta proposta, em 
função de nem todo mundo ter acesso a internet e computador. Findas as 
intervenções o processo foi submetido à votação e aprovado.    I.3 – 
RESOLUÇÃO Nº 042/20 – PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DAS 
CARTEIRAS PROFISSIONAIS: Lida e aprovada com a inclusão de que o 
novo prazo não se limite a um ano apenas em função da pandemia. I.4 – 
RESOLUÇÃO Nº 043/20 – INSTITUI OS  REGISTROS VIRTUAIS: Lida e 
aprovada. I.5 – RESOLUÇÃO Nº 044/20 – DEFINE O VALOR DAS 
ANUIDADES PARA 2021: Em função dos questionamentos sobre o valor do 
desconto proposto, por parte dos Conselheiros  Antônio dos Santos Magalhães, 
Arthur Camara Cardozo, Jorge de Oliveira Camargo, José Antonio Lutterbach 
Soares e Clician do Couto Oliveira, a decisão será discutida na Plenária 
extraordinária que será realizada no dia 12 de novembro. I.6 – RESOLUÇÃO Nº 
045/20 – PROPOSTA DE RETORNO PARCIAL AO  TRABALHO 
PRESENCIAL NO CORECON-RJ: A proposta de retorno ao trabalho presencial 
a partir do dia 23 de novembro, com medidas de proteção, escala de revezamento 
em três grupos e horário reduzido, exceto para pessoas do grupo de risco que 
permanecerão trabalhando remotamente, foi apresentada. A Conselheira Clician 
do Couto Oliveira perguntou se ela será aplicada também ao setor de cursos e, 
após os Conselheiros José Antonio Lutterbach Soares e Flávia Vinhaes Santos 
defenderem que não, a Resolução foi submetida a votos e aprovada. I.7 –
EXECUÇÕES FISCAIS: O Secretário Executivo Wellington Leonardo da Silva 
informou já ter sido iniciada a fase de cobrança amigável, tendo sido enviadas no 
total 1.774 (mil setecentos e setenta e quatro) notificações a pessoas jurídicas e 
físicas. I.8 – ESCOLHA DA PERSONALIDADE ECONÔMICA DO ANO DE 
2020: Após análise das indicações encaminhadas pelo Conselho Federal 
de Economia foram eleitos os candidatos Esther Dweck, com quatro votos, 
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Luciano Galvão Coutinho e José Rubens Sawaya, estes com três votos 
cada. O indicado pelo Plenário, não contemplado na lista encaminhada pelo 
Cofecon, foi o Economista Marcio Pochmann, por dois votos.  I.9 – 
ESCOLHA DOS DESTAQUES ECONÔMICOS DO ANO DE 2020: Dentre as 
instituições constantes na lista encaminhada pelo Cofecon, foram eleitos o Jornal 
GGN e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com 04 (quatro) votos 
cada, e o Departamento Intersindical  de Estatística e Estudos Socioeconômicos, 
esse com 03(três) votos. A indicação de uma candidatura pelo Plenário, não 
contemplada na lista encaminhada pelo Cofecon, foi a da Fundação 
Oswaldo Cruz, com 06(seis) votos. I.10 – CHAT PARA ATENDIMENTO EM 
TEMPO REAL: Informe apresentado pelo Secretário Executivo Wellington 
Leonardo da Silva. A Secretaria de Administração e Finanças vai levantar custos e 
condições para implantar um chat de atendimento no site, como forma de evitar o 
atendimento presencial no período de pandemia. I.11 – PRÊMIOS MULHER 
TRANSFORMADORA E MULHER ECONOMISTA 2020:O Conselheiro 
Federal Wellington Leonardo da Silva informou que a vencedora do 
primeiro foi a Irmã Lourdes Dill e a do segundo, a Economista Denise 
Lobato Gentil. I.12 – PROCESSO WALTER TAUIL: A Presidenta informou 
que foram bloqueados R$ 2.008.774,07 (dois milhões, oito mil, setecentos e 
setenta e quatro reais e sete centavos) nas contas bancárias do Corecon-RJ, 
conforme decisão judicial, para caução de indenização trabalhista referente ao 
processo movido pelo ex-empregado. A assessoria jurídica interpôs recurso para 
desbloquear os valores e aguarda julgamento do pleito. I.13 – SITUAÇÃO 
FINANCEIRA DO CONSELHO: Informe apresentado pelo Secretário de 
Administração e Finanças, que destacou que na estimativa de receitas e despesas 
em 2020, constatou uma significativa redução de receita na ordem de 30% (trinta) 
em relação a outubro de 2019 e redução das despesas de 14% (quatorze) quando 
comparada com o mesmo período do exercício anterior. Foram apresentados 
também os saldos bancários até a data de 04/11/2020, cujo somatório é de R$ 
3.137.310,00 (três milhões, cento e trinta e sete mil, trezento e dez reais), já 
descontados os valores bloqueados pela Justiça Federal. I.14 – SOLICITAÇÃO 
DO DEPUTADO ESTADUAL RODRIGO AMORIM: O Secretário Executivo 
Wellington Leonardo da Silva informou ter chegado ao Conselho solicitação do 
parlamentar para  concessão de desconto de 30% (trinta) na anuidade de 2021. 
Submetida a votos a proposta foi rejeitada. I.15 – ENCONTRO AKB: Informe 
apresentado pela Presidenta Flávia Vinhaes Santos.  O evento ocorrerá em 
formato digital em virtude da pandemia. O Corecon-RJ concedeu apoio 
institucional no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o evento. I.16 – 
COMISSÃO CONSULTIVA DA REDE PRÓ-RIO: A  Presidenta Flávia Vinhaes 
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Santos informou que ela e Conselheiro José Antonio Lutterbach Soares foram 
convidados pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro para integrar a 
comissão a partir de 2021. II – ASSUNTOS GERAIS: II.1 – PODCAST: A 
Conselheira Clician do Couto Oliveira informou estarem sendo publicados 
semanalmente e que a avaliação do projeto é positiva. Solicitou aos demais 
conselheiros sugestões de nomes para serem entrevistados e se disponibilizem 
para atuar como mediadores.  III –INFORMES DAS COMISSÕES: III. 1 – 
COMISSÃO DE CURSOS: III.1.1 – INTENSIVO PARA A PROVA DA 
ANPEC: A Conselheira Clician do Couto Oliveira informou que o curso contou 
com 15 (quinze) alunos; que obtivemos lucro e o projeto foi exitoso. Quanto ao 
curso regular da ANPEC para 2021, será oferecido a partir de fevereiro, mantendo 
o formato digital. III - 1.2 – DEMAIS CURSOS: A Conselheira Clician do Couto 
Oliveira informou que serão oferecidos, em meio digital, até meados do próximo 
ano, quando será realizada nova avaliação do formato. A contratação de 
professores se dará de acordo com a lista de aprovados no último concurso e não 
haverá aumento do valor das mensalidades. III - 1.3 – CURSO DE PERÍCIA: A 
Conselheira Clician do Couto Oliveira informou a continuidade da oferta, na forma 
digital, com carga horária de 60 horas, divididas em 30 horas para cada professor, 
cuja contratação será realizada conforme aprovado em reunião anterior. Nada 
mais havendo a tratar, nem quem quisesse fazer uso da palavra, a Presidenta deu 
por encerrados os trabalhos às 22h04 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 5ª Sessão: Aprovada. 
I.2 – Processo nº 061/20 – Eleições no CORECON-RJ: Aprovado. 
I.3 – Resolução nº 042/20 – Prorrogação da Validade das carteiras profissionais: 
Aprovada. 
I.4 – Resolução nº 043/20 – Institui os registros virtuais: Aprovada. 
I.5 – Resolução nº 044/20 – Define o valor das anuidades para 2021: Discussão 
adiada. 
I.6 – Resolução nº 045/20 – Proposta de retorno parcial ao trabalho presencial no 
CORECON – RJ: Aprovada. 
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I.7 – Execuções Fiscais: Informes apresentados. 
I.8 – Escolha da Personalidade Econômica do Ano de 2020: Definido. 
I.9 – Escolha dos Destaques Econômicos do Ano de 2020: Definido. 
I.10 – Chat para atendimento em tempo real: Informes apresentados. 
I.11 – Prêmios mulher transformadora e mulher economista 2020:Definidos. 
I.12 – Processo Walter Tauil: Informes apresentados. 
I.13 – Situação Financeira do Conselho: Informes apresentados. 
I.14 – Solicitação do Deputado Estadual Rodrigo Amorim: Negada. 
I.15 – Encontro da AKB: Informes apresentados. 
I.16 – Comissão consultiva da rede pró-Rio: Informes apresentados. 
 
II – ASSUNTOS GERAIS:  
 
II.1: PODCAST: Informes apresentados. 
 
III – INFORMES DAS COMISSÕES:  
 
III.1.1 – Comissão de Cursos: Intensivo para a prova da ANPEC: Informes 
apresentados. 
III.1.2 – Demais cursos: Informes apresentados. 
III.1.3 – Curso de Perícia: Informe apresentado. 
 
 

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2020. 
 

 
 

Flávia Vinhaes Santos                           Wellington Leonardo da Silva 
Presidenta                                               Secretário Executivo 


