ATA DA 1ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE
ECONOMIA DA 1ª REGIÃO-RJ – REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2020
Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte na sede do Conselho
Regional de Economia da 1ª Região-RJ, localizada na Avenida Rio Branco 109 16º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, atendendo a convocação feita em
conformidade com o Regimento Interno, compareceram os Conselheiros Efetivos
Antônio dos Santos Magalhães, Carlos Henrique Tibiriçá Miranda, Flávia Vinhaes
Santos, José Antonio Lutterbach Soares, os Conselheiros Suplentes Clician do
Couto Oliveira, José Ricardo de Moraes Lopes e o Conselheiro Federal Antonio
Melki Júnior. Dos Economistas eleitos para Conselheiros Efetivos no pleito
realizado do dia 29 a 31 de outubro de 2019, compareceram Arthur Camara
Cardozo, Marcelo Pereira Fernandes e Sidney Pascoutto da Rocha. Dos
Economistas eleitos para Conselheiros Suplentes, no mesmo pleito, fizeram-se
presentes Gustavo Souto de Noronha, João Hallack Neto e Regina Lúcia Gadioli
dos Santos. O Conselheiro Antônio dos Santos Magalhães, detentor do número de
registro mais antigo dentre os conselheiros efetivos presentes com mandato em
vigor, assumiu a Presidência da Sessão, apresentou a justificativa de ausência
encaminhada pelo Conselheiro Efetivo Thiago Leone Mitidieri e informou que
todos os economistas eleitos foram convocados para esta Sessão, por telegrama
enviado em 11 de dezembro de 2019. Verificada a existência de quórum
qualificado, declarou abertos os trabalhos eleitorais. I – ORDEM DO DIA: I.1 –
POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS PARA INTEGRAR O 1º TERÇO DO
PLENÁRIO COM MANDATOS PARA O PERÍODO DE 2020 A 2022: O
Presidente da Sessão Conselheiro Antônio dos Santos Magalhães convidou os
Economistas Arthur Camara Cardozo, Marcelo Pereira dos Santos e Sidney
Pascoutto da Rocha, eleitos Conselheiros Efetivos; e os Economistas Gustavo
Souto de Noronha, João Hallack Neto e Regina Lúcia Gadioli dos Santos eleitos
Conselheiros Suplentes, para assinarem os respectivos Termos de Compromisso,
diplomou-os e deu-lhes posse. Ato contínuo submeteu a votação o nome da
Conselheira Suplente Clician do Couto Oliveira para substituir o Conselheiro
Efetivo ausente Jorge de Oliveira Camargo. Tendo ela sido eleita por
unanimidade, deu prosseguimento à reunião. I.2 – ELEIÇÃO DO PRESIDENTE
PARA O EXERCÍCIO DE 2020: O Presidente da Sessão solicitou aos presentes a
indicação de candidatos à Presidência, conforme previsto nos artigos 11 e 15 do
Regimento Interno da Autarquia, lembrando que nos termos da Resolução
CORECON-RJ nº 67/19 o nome da Conselheira Flávia Vinhaes Santos foi
submetido à consulta, junto aos economistas em condições de votar por ocasião
da eleição do 1º Terço, e obteve 732 (setecentos e trinta e duas) indicações. Não
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tendo sido apresentada nenhuma outra candidatura, submeteu a votos a indicação
emanada da referida consulta. Efetuada a apuração das cédulas eleitorais a
Conselheira Flávia Vinhaes Santos foi eleita Presidente com 08 (oito) votos dos
Conselheiros Efetivos presentes no Plenário. I.3 – ELEIÇÃO DO VICEPRESIDENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2020: O Presidente da Sessão solicitou
aos presentes a indicação de candidatos à Vice-Presidência, conforme previsto
nos artigos 11 e 15 do Regimento Interno da Autarquia, lembrando que nos termos
da Resolução CORECON-RJ nº 67/19 o nome do Conselheiro Sidney Pascoutto
da Rocha também foi submetido à consulta, junto aos economistas em condição
de votar por ocasião da eleição do 1º Terço, e obteve 732 (setecentos e trinta e
duas) indicações. Não tendo sido apresentada nenhuma outra candidatura,
submeteu a votos a indicação emanada da referida consulta. Efetuada a apuração
das cédulas eleitorais o Conselheiro Sidney Pascoutto da Rocha foi eleito VicePresidente com 08 (oito) votos dos Conselheiros Efetivos presentes no Plenário. A
Presidente eleita assumiu, a partir de então, a condução dos trabalhos,
mencionando os desafios atuais: 1º) Abrir espaço para atrair aliados na luta para
rever os estragos já efetuados pelo Governo Bolsonaro, tais quais a reforma
trabalhista e da previdência, as privatizações lesivas aos interesses do país,
condução desastrosa da economia e evitar os danos que o governo pretende levar
a cabo este ano, a exemplo da desestruturação, já anunciada, do sistema
governamental baseado na prestação de serviços pelo funcionalismo público. 2º)
Atentar para a necessidade de redução dos gastos e de elevação de receitas. 3º)
aprofundar a aproximação com as universidades e alunos de economia. 4º)
Realizas ações e eventos em comemoração do centenário do nascimento de
Celso Furtado em parceria com sua viúva Rosa freire D`Águiar. I.4 – ELEIÇÃO
DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020: A
Presidente Flávia Vinhaes Santos apresentou as normas a serem seguidas para
eleger a Comissão de Tomada de Contas e destacou suas principais atribuições.
Em seguida sugeriu para compô-la, na qualidade de membros efetivos, os
Conselheiros Regina Lúcia Gadioli dos Santos, Jorge de Oliveira Camargo e
Marcelo Pereira Fernandes. Para suplentes propôs os Conselheiros Clician do
Couto Oliveira, Arthur Camara Cardozo e Gustavo Souto de Noronha. Para
presidi-la indicou o Conselheiro Marcelo Pereira Fernandes. Ato contínuo solicitou
aos Conselheiros a apresentação de outras candidaturas. Não tendo havido outras
indicações, submeteu a nominata a votos, tendo ela sido aprovada com 08 (oito)
votos dos Conselheiros Efetivos presentes. I.5 – ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE
LICITAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2020: A Presidente Flávia Vinhaes Santos
discorreu sobre as condições a serem preenchidas por cada um dos integrantes
da comissão e as funções a serem desempenhadas. Em seguida propôs o nome
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do Conselheiro José Antonio Lutterbach Soares para assumir sua Presidência e,
como demais membros efetivos, o Secretário de Administração e Finanças
Economista Guilherme Tinoco Oliveira dos Anjos e o Secretário de Registros
Josivaldo de Lira. Como suplente indicou o Conselheiro João Hallack Neto. Em
seguida perguntou aos Conselheiros se haviam outras indicações. Não tendo
havido nenhuma outra sugestão de nomes, submeteu a nominata a votos tendo
ela sido aprovada com 08 (oito) votos dos Conselheiros Efetivos presentes. I.6 –
RESOLUÇÃO Nº 005/20 – DEFINE OS RESPONSÁVEIS PELAS
ASSINATURAS DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS: A Presidente Flávia Vinhaes
Santos informou que para atender exigências legais é necessária a aprovação
pelo Plenário dos nomes das pessoas autorizadas a assinar os documentos
bancários da Autarquia. Em seguida apresentou proposta com o seguinte teor: a)
Serão sempre duas assinaturas, na seguinte ordem de preferência: a.1)
Presidente e Secretário Executivo; a.2) Presidente e Secretário de nível I, lotado
na Secretaria de Administração e Finanças, nas ausências do Secretário
Executivo; a.3) Vice-Presidente e Secretário Executivo, nas ausências da
Presidente; a.4) Vice-Presidente e Secretário de nível I, lotado na Secretaria de
Administração e Finanças, nas ausências da Presidente e do Secretário
Executivo. Submetida à votação a proposta foi aprovada com 08 (oito) votos dos
Conselheiros Efetivos presentes. I.7 – ATA DA 11ª SESSÃO PLENÁRIA DE
2019: Lida e aprovada. I.8 – RESOLUÇÕES Nº 008/2020, 010/2020, 012 a
016/2020 e 017/2020 – PROCESSOS DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO: A
Conselheira Regina Lúcia Gadioli dos Santos relatou haver analisado todos os
processos e, os tendo encontrado de acordo com a legislação vigente, propôs a
aprovação das resoluções. Submetida a votos sua proposta foi aprovada. I.9 –
RESOLUÇÃO Nº 007/2020 – PROCESSOS DA SECRETARIA DE REGISTROS:
A Conselheira Regina Lúcia Gadioli dos Santos declarou haver analisado todos os
processos e destacou a quantidade de economistas que suspenderam o registro
em função de desemprego e aposentadoria. Para esses últimos, defende
tratamento diferenciado. O Secretário Executivo informou que aposentados podem
ter até 90% (noventa por cento) de desconto. A relatora destacou três processos:
1º) Economista com 89 (oitenta e nove) anos, portador do mal de Alzheimer, caso
sem amparo na nossa legislação para remissão de débitos. 2º) Economista com
apenas 10% (dez por cento) da visão, com ganhos mensais de aproximadamente
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e um débito que poderia ser parcelado no máximo
em dez vezes. 3º) Economista portador de câncer e que não tem direito a
remissão de débitos, por nossas regras vigentes, apesar de seus rendimentos
ultrapassam em apenas R$ 89,00 (oitenta e nove reais) nosso limite máximo de
isenção que ampara somente quem ganha até três salários mínimos. Na opinião
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da relatora, o Plenário deveria anistiar os débitos dos 3 (três) Economistas. O
Conselheiro Sidney Pascoutto da Rocha opinou que, dada a gravidade dos casos,
deveríamos aprovar as remissões por falta de condições financeiras. O
Conselheiro José Antonio Lutterbach Soares afirmou ter dúvidas se
sobreviveríamos se aplicássemos a regra de descontos de até 90% para
aposentados e defendeu nossa regra atual prevendo anistiar somente os
profissionais que recebem até três salários mínimos, pois se anistiarmos aqueles
cujos vencimentos ultrapassam o limite em R$ 89,00 (oitenta e nove reais), por
que não o faríamos também para quem o ultrapassasse em R$ 100,00 (cem
reais), R$ 120,00 (cento e vinte) ou R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)? A regra
foi feita para ser cumprida e se divergirmos dela devemos alterá-la e não
flexibilizá-la a cada caso. Em seguida sugeriu que os inadimplentes cujos débitos
já estejam em execução fiscal, peçam aos juízes de seus processos a anistia
desejada. O Conselheiro Carlos Henrique Tibiriçá Miranda manifestou apoio à
proposta dos Conselheiros Sidney Pascoutto da Rocha e Regina Lúcia Gadioli dos
Santos. O Conselheiro Arthur Camara Cardozo registrou não poder concordar com
as anistias destes débitos, pois elas significariam renúncias fiscais e estas são
proibidas por lei. O Conselheiro Marcelo Pereira Fernandes lembrou que
recentemente, quando relatou os processos, também viu casos semelhantes.
Nosso limite é a legislação. O Conselheiro Gustavo Souto de Noronha sugeriu o
encaminhamento ao Tribunal de Contas da União de consulta acerca dos limites
admitidos por aquele tribunal para a concessão de isenções . O Conselheiro José
Ricardo de Moraes Lopes sugeriu analisar se não podem se aplicadas, por
analogia, as regras de isenção previstas no caso do Imposto de Renda, caso as
doenças desses economistas estejam amparadas por elas. Ao final das
discussões restaram aprovadas as seguintes propostas: 1) rever se em algum dos
casos já havia direito adquirido para obter o antigo registro remido; 2) Caso
negativo, informar aos inadimplentes que devem pedir remissão nos autos dos
processos de execução fiscal; Solicitar ao COFECON que encaminhe consulta ao
TCU, nos termos propostos. I.10 –RESOLUÇÃO Nº 006/20 – DEFINIÇÃO DO
CALENDÁRIO DE REUNIÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2020: Lida e aprovada.
I.11 – PROCESSO Nº 002/2020 – APOIO INSTITUCIONAL PARA O
MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS - MAB: A Presidente
apresentou o pleito e propôs concedermos R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Os
Conselheiros Sidney Pascoutto da Rocha e Carlos Henrique Tibiriçá Miranda
defenderam a aprovação de R$ 14.000,00 (catorze mil reais). O Conselheiro
Carlos Henrique Tibiriçá Miranda opinou que devemos condicionar o apoio
financeiro ao evento a existência de debates sobre os impactos econômicos
causados aos habitantes e ao meio-ambiente da região, pelos crimes cometidos
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pela Vale do Rio Doce. Submetida à votação, a concessão do apoio no valor de
R$ 14.000,00 (catorze mil reais) foi aprovada, sob as condições propostas. I.12 –
PROCESSO Nº 005/2020 – APOIO INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO À
SOCIEDADE DO PAPEL DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL EM SUA DEFESA: O Secretário Executivo Wellington Leonardo
da Silva apresentou a proposta aprovada no Fórum dos Conselhos de
Fiscalização Profissional do Estado e a arte final da campanha que será
distribuída em vários meios de comunicação, inclusive estações do metrô. O
Conselheiro Arthur Camara Cardozo sugeriu incluir no cartaz a área de saúde. A
Presidente elogiou o material e propôs a concessão de apoio financeiro no valor
de até R$ 800,00 (oitocentos reais) o que foi aprovado. I.13 – RECOMPOSIÇÃO
DAS COMISSÕES DE TRABALHO: A Presidente informou que na próxima
plenária a recomposição das comissões será um dos pontos de pauta. I.14 –
INDICAÇÃO DE CONSELHEIROS-RELATORES PARA OS PROCESSOS DAS
SECRETARIAS DE FISCALIZAÇÃO E DE REGISTROS, PARA OS MESES DE
MARÇO A DEZEMBRO DE 2020, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021: Tendo a
Presidente
solicitado
voluntários,
ficaram
definidas
as
seguintes
responsabilidades: No mês de março o Conselheiro Sidney Pascoutto da Rocha;
em abril o Conselheiro Antônio dos Santos Magalhães; em maio o Conselheiro
Arthur Camara Cardozo; em junho o Conselheiro José Ricardo de Moraes Lopes;
em julho o Conselheiro José Antonio Lutterbach Soares; em agosto o Conselheiro
João Hallack Neto; em setembro a Conselheira Regina Lúcia Gadioli dos Santos;
para a primeira plenária de novembro a Conselheira Clician do Couto Oliveira;
para a segunda plenária de novembro o Conselheiro Marcelo Pereira Fernandes;
em dezembro o Conselheiro Gustavo Souto de Noronha. Os relatores dos meses
de janeiro e fevereiro de 2021 serão definidos na próxima Sessão. II –
ASSUNTOS GERAIS: II.1 – LEGISLAÇÃO BÁSICA: A Presidente informou que
se encontra na pasta dos conselheiros recém empossados um DVD com a
coletânea da legislação a qual o Conselho esta subordinado. II.2 – DESPESAS
POR CENTROS DE CUSTOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE
2019: A Presidente informou que há cópia das planilhas demonstrativas na pasta
de cada conselheiro. III – INFORMES DAS COMISSÕES: III.1 - FÓRUM
POPULAR DO ORÇAMENTO: O Presidente informou que há cópia do informe
sobre as atividades do Fórum no mês de dezembro na pasta de cada Conselheiro.
III.2 – PRIVATIZAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL: O Conselheiro Arthur Camara Cardozo informou estar em curso
proposta de privatização do INPI, caso sem precedente em outros países, e
solicitou tomada de posição da Autarquia em relação ao caso. O Conselheiro
Carlos Henrique Tibiriçá Miranda propôs a organização de debates sobre a
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questão e a publicação de artigos no Jornal dos Economistas. III.3 – JORNAL
DOS ECONOMISTAS: O Conselheiro Marcelo Pereira Fernandes propôs incluir
no JE a divulgar das ações institucionais do CORECON-RJ. Sugeriu em seguida
a criação do CORECON Acadêmico, a entrega de carteira de identificação
profissional nas colações de grau de Bacharéis em Economia ,distribuição das
lista dos documentos necessários para registro de profissionais para todos os
coordenadores de cursos de economia. O Conselheiro Arthur Camara Cardozo
destacou que o Conselho já fez várias destas coisas e sugeriu o envio de um
clipping semanal para os e-mails dos Economistas, e também do Jornal dos
Economistas pelo mesmo canal de comunicação. Conselheiro Sidney Pascoutto
da Rocha ponderou que para garantir a periodicidade do JE não é possível incluir
muito mais matérias. Conselheiro Gustavo Souto de Noronha propôs que seja
discutido projeto de comunicação incluindo redes sociais, whatsapp, rádio digital e
outros instrumentos de comunicação e se propôs a fazer parte da comissão a isto
destinada. O Conselheiro Antônio dos Santos Magalhães afirmou ser necessário
visitar as universidades, fazer palestras e distribuir os materiais editados pelo
Conselho. A Conselheira Clician do Couto Oliveira sugeriu reservar um espaço no
JE para divulgar os eventos e debates a ser realizados ou apoiados pela
Autarquia. Nada mais havendo a tratar, nem quem quisesse fazer uso da palavra,
a Presidente deu por encerrada a Sessão as 20h45 e, para constar, lavrei a
presente Ata que será assinada pelo Presidente da parte inicial da Sessão,
Conselheiro Antônio dos Santos Magalhães, pela Presidente Eleita Flávia Vinhaes
Santos e por mim Wellington Leonardo da Silva Secretário “ad hoc” do Plenário.
RESUMO DAS DELIBERAÇÕES:
I – ORDEM DO DIA:
I.1 –Posse dos Conselheiros eleitos para integrar o 1º Terço do Plenário, com
mandatos para o período de 2020 a 2022: Realizada.
I.2 – Eleição do Presidente para o exercício de 2020: Realizada.
I.3 – Eleição do Vice-Presidente para o exercício de 2020: Realizada.
I.4 – Eleição da Comissão de Tomada de Contas para o exercício de 2020:
Realizada.
I.5 – Eleição da Comissão de Licitações para o exercício de 2020: Realizada.
I.6 – Resolução 005/2020 – Define os responsáveis pelas assinaturas de
documentos bancários: Definidos.
I.7 – Ata da 11a Sessão Plenária de 2019: Aprovada.
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I.8 – Resoluções nº 008/2020, 010/2020, 012 a 016/2020 e 017/2020 – Processos
da Secretaria de Fiscalização: Aprovadas.
I.9 – Resolução nº 007/2020 - Processos da Secretaria de Registros: Aprovada.
I.10 – Resolução nº 006/2020 - Definição do calendário de reuniões para o
exercício de 2020: Aprovada.
I.11 – Processo nº 002/2020 – Apoio Institucional para o Movimento dos Atingidos
por Barragens – MAB: Aprovado.
I.12 – Processo nº 005/2020 – Apoio Institucional para divulgação à sociedade do
papel dos Conselhos de Fiscalização Profissional em sua defesa: Aprovado.
I.13 – Recomposição das comissões de trabalho: Definida data.
I.14 – Indicação de Conselheiros-relatores para os processos das Secretarias de
Fiscalização e de Registros, para os meses de fevereiro a dezembro de 2020,
janeiro e fevereiro de 2021: Realizada parcialmente.
II – ASSUNTOS GERAIS:
II.1 – Legislação básica: Distribuída.
II.2 – Despesas do Conselho por centro de custos nos meses de outubro e
novembro de 2020: Planilhas distribuídas.
III – INFORMES DAS COMISSÕES:
III.1 – Fórum Popular do Orçamento: Relatório distribuído.
III.2 – Privatização do Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Informes
apresentados e ações definidas.
III.3 - Comissão Editorial do JE: Informes e sugestões apresentados

ANTÔNIO DOS SANTOS MAGALHÃES
Presidente da primeira parte da Sessão

FLÁVIA VINHAES SANTOS
Presidente Eleita

WELLINGTON LEONARDO DA SILVA
Secretário “Ad Hoc” do Plenário
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