ATA Nº 1549/2020
Às doze horas e trinta minutos do dia 12 de maio de dois mil e vinte, sessão plenária
realizada na modalidade virtual, pela ferramenta GoogleMeet, nesta cidade de Porto
Alegre/RS, reuniu-se o Conselho Regional de Economia da 4ª Região/RS, sob a Presidência do
Conselheiro José Junior de Oliveira, com a presença do Vice-Presidente Conselheiro
Aristóteles da Rosa Galvão e dos Conselheiros Efetivos Bruno Breyer Caldas, Filipe Grisa,
Janile da Silva Pereira Soares e João Carlos Medeiros Madail; dos Conselheiros Suplentes
Felipe Garcia Ribeiro, Giovana Menegotto, Leandro André Hoerlle e Mario Jaime Gomes de
Lima; justificou ausência a Conselheira Vanessa NeumannSulzbach. A. APROVAÇÃO DA
ATA:Ata nº 1548/2020 foi aprovada por unanimidade. B. PROCESSOS:o Vice-Presidente
Conselheiro Aristóteles da Rosa Galvão relatou os processos: Deferimento de Registros de
Pessoas Físicas: Bruna Marcia Machado Moraes (processo n° 24.772/2020, reg. 8733), Marco
Lima Kubiack (processo n° 24.802/2020, reg. 8734), Raquel Pereira Pontes (processo n°
24.803/2020, reg. 8735), José Francisco Freitas da Silva (processo n° 24.804/2020, reg.
8736), Guilherme Silberfarb Costa (processo n° 24.805/2020, reg. 8737), Lucas Roncoli do
Nascimento (processo n° 24.806/2020, reg. 8738), Rafael Martins Costa Vianna (processo n°
24.807/2020, reg. 8739), Letícia Valandro (processo n° 24.809/2020, reg. 8741) e Edson Luís
dos Santos Silveira (processo n° 24.810/2020, reg. 8742).C. ORDEM DO DIA: 1) Análise
eAprovação Do Balancete do 1º Trimestre 2020:nos termos do Regimento Interno, o
Presidente passou a palavra para o Conselheiro Bruno Breyer Caldas, que relatou sobre os
documentos apensos ao processo nº 24.811/2020, referente ao Balancete do primeiro
trimestre do exercício de 2020. Neste período o Conselho arrecadou valor corresponde a R$
965.726,00 de Receita Corrente que representa 50,66% da Proposta Orçamentária para
2020, cujo total é de R$ 1.906.200,00. A despesa corrente realizada no primeiro trimestre de
2020 atingiu o montante de R$ 497.936,71,que representa 31,40% da Proposta
Orçamentária para 2020, que foi prevista em R$ 1.585.880,00. Comparando a receita
arrecadada com a despesa realizada no primeiro trimestre de 2020, verificou-se um
superávit orçamentário no valor de R$482.789,28. Os valores apresentados no balanço
patrimonial em 31.03.2020 demonstram uma situação líquida do ativo circulante de R$
857.700,79 e de R$ 41.011,94 para o passivo financeiro. Dessa forma, apurou-se um
superávit financeiro no período de R$ 816.688,85. Balancete do primeiro trimestre aprovado
por unanimidade.2)ResoluçãoVIII Recred: o Vice-Presidente Conselheiro Aristóteles da Rosa
Galvão apresentou aos Conselheiros a Resolução nº 423/2020, que dispõe sobre o VIII
Programa Nacional de Recuperação de crédito no Sistema Cofecon/Corecons - RECRED, que
foi aprovada por unanimidade. 3)Horário de funcionamento CORECON-RS: o Presidente
José Junior de Oliveira,informou os Conselheiros que devido a pandemia COVID-19, desde o
dia 23 de março 2020, a Sede do Corecon-RS, mantêm-se fechada por tempo indeterminado
e que o atendimento tem ocorrido pelos canais de atendimento e-mail e telefone. 4)
Contrato de Trabalho funcionários: o Presidente José Junior de Oliveira, também,informou
os Conselheiros que o Contrato de Trabalhodos funcionários foiaditado, com a inclusão da
modalidade de teletrabalho.5)Dissídio Coletivo 2020/2021:ficou definido que o Conselheiro
Bruno Breyer Caldas irá representar o CORECON-RS,nas reuniões para as negociações
salariais, no SINSERCON – Sindicato dos Servidores dos Conselhos. 6) Cartão Corporativo
Banco do Brasil: o Presidente informou que o Banco do Brasil encaminhou uma proposta de
Cartão Corporativo que facilitaráe auxiliará nas soluções de pagamento, gestão de caixa,

crédito e serviços diversos que o Banco do Brasil oferece, que foi aprovada por unanimidade.
7) Contratação emergencial TI: foi aprovada a contratação emergencial de uma empresa de
TI para atuar na segurança dos sistemas de TI e preparar o ambiente para acesso remoto aos
sistemas por parte dos colaboradores.8) Grupo de Trabalho: foi sugerido pelo Conselheiro
Felipe Garcia Ribeiro constituir um grupo de trabalho com o intuito de implementar
melhorias no site do Conselho, tornando mais amigável e atrativo par o acesso dos
economistas, facilitar o acesso e estimular a participação no Conselho, inclusive facilitar o
acesso a outros sites e links que sejam de interesse da categoria e, por fim, aumentar o
engajamento dos profissionais da classe e atrair novos economistas. O Grupo será composto
pelos Conselheiros Felipe Garcia Ribeiro, Janile da Silva Pereira Soares e Mario Jaime Gomes
de Lima, mas todos que desejarem contribuir serão bem-vindos. Inicialmente será feito um
levantamento das necessidades, fazer um orçamento e propor as melhorias.D. INFORMES
DA PRESIDÊNCIA.1)SISTEMA SISCAF: o Vice-Presidente Conselheiro Aristóteles da Rosa
Galvão,comento que seria necessário um trabalho que possibilite o trabalho em Home
Office de forma digital, ou seja não somente receber e-mail e sim poder operacionalizar
trabalho como o acesso dos arquivos, possibilitando realizarconsultasno Sistema de Cadastro
- Siscaf, na residência do funcionário, sendo que para segurança desta modalidade de
trabalho devera o sistema ser reestruturado como por exemplo o sistema estar hospedado
na nuvem.2) Cobrança: o Vice-Presidente Conselheiro Aristóteles Galvãoinformou que a
cobrança esta obedecendo um ritmo de adequação ao momento do Convid19, com isso as
atividades de cobrança tem sido de avisar os economistas que não pagaram anuidade de
2020 que o vencimento será até junho de 2020 e que os economistas em atraso serão
contatados para mostrar o esforço do Conselho em facilitar os pagamentos dos através da
modalidade do Recred.3)Prestação de Contas TCU: o Presidente informou que o prazo para
prestação
de
contas
ao
TCU,
foi
prorrogado
para
90
dias.
(31/08/2020).ENCERRAMENTO:nada mais havendo para ser tratado e ninguém mais
desejando fazer o uso da palavra, foi a presente Sessão encerrada às treze horas e trinta
minutos, da qual foi lavrada a presente Ata que após lida e aprovada será assinada por mim,
Vice PresidenteAristóteles da Rosa Galvão e pelo Senhor Presidente, José Junior de Oliveira.
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