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 ATA DA 1481ª REUNIÃO PLENÁRIA DO 1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 2ª. REGIÃO 2 

EM 02 DE SETEMBRO DE 2020. 3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4 

Inicio: 12H10M.  5 

 6 

 7 

PARTICIPANTES: Conselheiros Efetivos: Luiz Barsi Filho, Vicente de Paula, Leonel 8 

Tinoco Netto, Pedro Afonso Gomes, Benjamim Teixeira Dourado, Roberto Padovani, 9 

Odilon Guedes Pinto Junior, Jair Capatti Junior. Conselheiros Suplentes: Alexy 10 

Dubois, Fernanda Della Rosa, Haroldo da Silva, José Marcos de Campos, Jorge 11 

Monteiro Junior, Roberto Guenji Koga, Rodrigo da Silva Mariano e Sérgio Tadeu 12 

Nabas; Maria Tereza de Oliveira Audi. Conselheiro Federal: Carlos Eduardo Soares 13 

de Oliveira Junior; Economista: Graça Aparecida Barcos.                                                                                         14 

Justificativas: Justificou a ausência o Conselheiro Gesner José Oliveira Filho. 15 

ABERTURA: Em 02 de setembro de 2020, de forma remota, a partir do Plenário 16 

Ubirajara Dib Zogaib, localizado na sede do CORECON-SP, na Rua Líbero Badaró, 425 17 

- 14º andar – Centro – CEP 01009-905 – São Paulo/SP - Comunicações da 18 

Presidência: O Presidente Luiz Barsi Filho deu por aberta a sessão, agradeceu a 19 

presença dos Senhores Conselheiros e a seguir deu por iniciados os trabalhos. 20 

Passou à leitura da pauta para ficar gravada – EXPEDIENTE; 1- Discussão e votação 21 

da ata anterior; 2- Comunicação da Presidência; 3 – Comunicação dos Srs. 22 

Conselheiros; 4 - Correspondências recebidas e expedidas. ORDEM DO DIA: 1- 23 

Prêmio Mulher Economista 2020; 2 - Prêmio Mulher Transformadora 2020; 3- Parecer da 24 

Comissão de Tomada de Contas sobre o movimento contábil do 2º trimestre do ano 25 

presente. 4 – Inauguração da TV Economista; 5- Carro Freemont; 6- Finalização do piso 26 

no CORECONSP; 7- Anuncio CTA (CARTEIRA TEÓRICA DE AÇÕES). 27 

O Presidente Luiz Barsi Filho colocou em discussão e votação a ata da sessão anterior 28 

realizada em 05 de agosto. O Conselheiro Jair Capatti pede para fazer uma retificação 29 

da ATA passada na linha 399, retificar que quem coordenava a 1ª edição do livro de 30 

perícias era Francisco Dorto Neto e depois o Francisco Prisco. 31 

O Conselheiro Odilon pede correção na linha 169, retificar para “dá aula” ao invés de 32 

“deu aula”, em seguida onde está Londres, colocar ponto final e tirar “porque os 33 

economistas e”, começar com “os alunos”. 34 

O Conselheiro Roberto Koga pediu retificação na fala dele na Linha 113: alterar 35 

para “informa que nos órgãos públicos federais são feitos reembolsos” em retificação 36 

ao texto “informa que no TRT”. 37 

O Vice presidente Pedro Afonso pede a palavra, diz que esteve representando o 38 

Conselho e o Sindicato em 3 palestras (lives), uma junto ao Corecon Bahia na 39 

Semana do Economista, falando sobre a importância do mercado de trabalho do 40 

economista e do mercado de trabalho em geral, participou da palestra na Semana de 41 

Economia do CoreconSC, onde foi falado algo mais especifico que é a reestruturação 42 

de empresas e por fim no dia 01 de Setembro fez uma palestra na UNIARA 43 

Universidade de Araraquara, onde a grande preocupação do coordenador do curso, o 44 
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prof. Ademil, está sendo com os alunos que entram e logo saem do curso de 45 

economia por não verem perspectivas de mercado de trabalho. Esse trabalho já tem 46 

sido feito há muitos anos e agora com as lives fica mais fácil de fazer, para ser 47 

explicado aos estudantes quais os mercados de trabalho que eles têm e de que forma 48 

poderia se portar durante o curso e na profissão para ter sucesso profissional. 49 

Segue cumprimentando os conselheiros do grupo responsável pelo Mês do 50 

Economista, que foi constituído pela Conselheira Fernanda, os Conselheiros 51 

Odilon Guedes, Rodrigo Mariano e Haroldo da Silva que conseguiram em 21 dias 52 

realizar 14 palestras de altíssimo nível, que mesmo com os problemas de repercussão 53 

estão disponibilizadas e algumas delas com um grande número de estudantes de 54 

economia que estão vendo essas palestras e usando como atividades 55 

complementares. 56 

Ressalta que foi um grande avanço e parabeniza a todos. 57 

A Conselheira Fernanda pede um aparte e agradece por participar desse grupo aos 58 

Conselheiros, Odilon, Rodrigo, Haroldo, Pedro Afonso, e a todos que ajudaram, e 59 

diz que o material foi muito rico. 60 

Pede para que seja retomada a proposta encaminhada sobre Assessoria de 61 

Comunicação e Imprensa, gostaria que os conselheiros conhecessem a proposta, 62 

que é ter um assessor voltado diretamente para a imprensa. 63 

O Vice Presidente Pedro Afonso pede a palavra e fala sobre o trabalho que está 64 

sendo feito a pedido do Presidente Barsi de conversar com os economistas e avaliar 65 

o quadro, tanto a nível de registros, quanto a nível de fiscalização e também a nível 66 

de adimplência e como presidente do SIDECON sabe que é lá que os economistas vão 67 

buscar auxílios. 68 

Diz que a negociação com o Recred está a todo vapor, mas que tem colegas que não 69 

tem mais renda e são sugeridos que se faça a suspensão do registro. Fazendo um 70 

levantamento, diz que apurou que hoje haveriam 146 registros suspensos por motivo 71 

de desemprego, mas que não pode resolver todos esses problemas e que por ano 72 

essas suspensões deixam de arrecadar R$ 80.000,00 por ano, e que a culpa não é do 73 

CORECON por eles não terem rendas, mas acredita que por um custo bem baixo é 74 

possível ajudá-los a ter uma recolocação e algo que tem visto é que acham que 75 

emprego é ter carteira assinada. 76 

Cita o exemplo do Presidente Barsi, que já tem um programa muito forte de 77 

inserção de economista do mercado de ações que pode dar um resultado a médio e 78 

longo prazo e eventualmente a curto prazo, não de sobrevivência total, de acordo com 79 

os relacionamentos dos economistas e que o próprio Presidente com toda a 80 

tenacidade demorou 8 anos para sobreviver de ações e que as pessoas podem 81 

trabalhar para outros não só para si mesmos, e que o Conselho tem esse dever de 82 

ajudar especialmente os mais jovens. 83 

O Presidente Barsi fala que concorda com o Vice Pedro Afonso, diz que o Corecon 84 

tem por objetivo conquistar novos cadastrados e que tem uma responsabilidade 85 

grande em direcionar o economista nessa função. 86 

Segue dizendo que o consultor financeiro independente tem a possibilidade de já 87 

dar início a uma operacionalização no mercado, que ele já possa ter resultados, e que 88 

ele terá que procurar cliente e direcionar para o mercado ganhando uma participação 89 
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do que ele tem de resultado. Com o Espaço do Economista disponível, já está sendo 90 

feito alguma coisa para que o economista ocupe uma função, ele poderá ter outras 91 

funções como a de perito. 92 

Está sendo providenciado um curso pela Conselheira Fernanda e o Vice 93 

Presidente Pedro Afonso, que através desse curso - que poderá ser ministrado pelo 94 

Sindicato - o cidadão irá arregimentar a cultura para que ele possa desde já estar no 95 

mercado e poder orientar eventuais clientes e ele mesmo operar. Esse curso que está 96 

sendo preparado tem por finalidade proporcionar conhecimentos suficientes ao 97 

consultor econômico que ele possa certificar-se e futuramente ele possa operar no 98 

mercado de forma mais abrangente. Diz que o direcionamento do economista que 99 

falou em suicídio é um apelo e diz que também já passou por momentos difíceis na 100 

vida mas nunca pensou em suicídio e sim em conquistar e que isso vai do foro íntimo 101 

do indivíduo. 102 

O Conselheiro Haroldo diz que, diante desse relato, existe um novo cenário e que 103 

hoje quem não está na internet não existe para a maior parte dos possíveis 104 

contratantes e que o CORECON poderia ajudar via cursos no LinkedIn a fazer com que 105 

estes economistas já formados possam transpor suas experiências para uma 106 

plataforma que dê maior visibilidade àquilo que eles sabem fazer e poderia ofertar 107 

cursos de BI (Business Intelligence) ou de tratamento de dados, onde o 108 

economista é especialista em dados; o Corecon poderia eventualmente pagar uma 109 

parte desses cursos ou fazer algum tipo de contratação maior e mitigar os valores 110 

para que esses economistas tenham acesso e em alguns casos ofertar gratuitamente 111 

para economistas que historicamente foram regularmente bons contribuintes para a 112 

profissão. Talvez um curso de Linkedim para ensinar as pessoas a colocarem seus 113 

curriculos na internet de maneira apropriada e seja algo de fato efetivo e 114 

transformador para essas pessoas. 115 

O Conselheiro Benjamim parabeniza o Vice Presidente e os conselheiros sobre as 116 

palestras que estão acontecendo e diz que há 3 reuniões passadas fez uma proposta 117 

de montar um grupo de apoio aos economistas; os cursos oferecidos são 118 

excelentes, porém tem custo e muitos economistas se encotram desempregados e 119 

talvez não teriam condições de pagar o curso  e as vezes eles podem estar em outra 120 

linha de atividade, então tem mercado de capitais que ele pode atuar, mas tem que 121 

ter um apoio de como se apresentar; acrescenta que a idéia do Conselheiro Haroldo 122 

é excelente, e que esse apoio de como se apresentar é muito importante.  123 

O Conselheiro Koga diz ter recebido um e-mail do setor de imprensa que está sendo 124 

divulgado um curso sobre calculo trabalhista promovido por um engenheiro, o curso 125 

seria o foco, mas promover outra categoria pra ingressar na dos economistas precisa 126 

de avaliação. 127 

O Presidente Barsi complementa o assunto do Conselheiro Haroldo e colocado 128 

pelo Vice Presidente Pedro Afonso e pela Conselheira Fernanda, que o Corecon 129 

tem uma estrutura de comunicação com a imprensa bem organizada e bem 130 

estruturada, e que dentro do que compete ao Corecon tem produzido bons produtos 131 

em termos de comunicação e que talvez não seria função do Corecon fazer cursos e 132 

que pelo que tem conhecimento tem que ser fora do Corecon, pois  não pode ser 133 

bancado pelo Corecon, pois para prestação de contas não seria certo, e que será 134 
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estudada uma forma para direcionar um trabalho para os economistas e 135 

universitários, estimulando com pesquisas.  136 

O Conselheiro Benjamim, fala da posse do Economista e Delegado de Mococa como 137 

reitor da FAE, que é uma universidade que nasceu com o curso de economia, que foi 138 

fechado no passado, talvez tentar voltar com  curso de economia. 139 

Itens 1 e 2- O Presidente fala do Prêmio Mulher Economista e Mulher 140 

Transformadora que cada um poderá indicar um dos nomes da lista ou acrescentar 141 

e fazer uma votação. 142 

O Conselheiro Alexys indica a economista Yeda Cruscius, pois foi da turma que ele 143 

participou. 144 

O Conselheiro Pedro Afonso pergunta ao Presidente se ele poderia ler o ofício. 145 

O Conselheiro Gilson Garófalo diz que não teria a lista com os nomes. 146 

O Presidente Barsi diz que já pediu para ser enviada a lista com os nomes a todos 147 

os conselheiros. Diz que tem visto bastante participação de mulheres economistas nos 148 

mais variados setores da economia. 149 

Ítem 3 – Parecer da comissão de Tomada de Contas do movimento contábil 150 

do 2º trimestre de 2020.  151 

O Conselheiro Vicente de Paula pede a palavra como Presidente da comissão, diz 152 

que fizeram a avaliação e que estão numa dúvida, pois os companheiros pediram que 153 

fosse mencionado novamente as recomendações que já haviam feito desde a 154 

avaliação das contas de 2019. As recomendações foram reiteradas e desta vez se fez 155 

com que o silêncio falasse alguma coisa. Diz que foram feitas sete recomendações, 156 

economicamente a primeira delas seria a excessiva liquidez que as contas  157 

apresentam e foram feitas outras sugestões, como a de aprimorar a cobrança da 158 

divida ativa, colocar no novo site as demostrações contábeis, um esforço maior de 159 

fiscalização e também uma atenção especial nas delegacias regionais, principalmente 160 

nas mais estratégicas, adotar recursos voltados para estudantes de economia. 161 

Lamenta dizer que  não foi acatada nenhuma dessas recomendações e pergunta ao 162 

Presidente se é discriminação, preconceito, desinteresse ou se a Comissão só serve 163 

para aprovar as contas, muito embora tenha sido encaminhado o exercício de 2019 164 

com aprovação das contas; diz que os integrantes da Comissão de Tomada de Contas 165 

não estão satisfeitos e que, muito embora tenham encaminhado a análise do exercício 166 

do 1º e do 2º trimestre de 2019, pedem esclarecimentos do porque essas 167 

recomendações não foram acatadas. 168 

O Presidente Barsi fala que não se lembra dessas  recomendações e que gostaria de 169 

ver e que existem comissões para cada uma das recomendações . 170 

O Conselheiro Vicente de Paula diz que existe esse parecer e que estaria em papel 171 

timbrado do CORECON e que foi encaminhado e aprovado nas respectivas sessões 172 

plenárias e que estão com ele e assinados por todos os membros que fazem parte 173 

dessa comissão. 174 

O Presidente Barsi diz que já foi encaminhado ao COFECON a prestação de contas 175 

2019 e fala que gostaria de ver. 176 

O Conselheiro Vicente fala que não é do encaminhamento que ele estaria tratando e 177 

sim  das recomendações que não foram observadas, não foram levadas em conta e 178 

pergunta para que é preciso uma comissão. 179 
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O Conselheiro Odilon fala que são recomendações que já foram feitas anteriormente 180 

e que o Conselheiro Vicente está falando que é importante uma resposta para elas 181 

e que inclusive - se não concordarem ou se acharem difícil – elas podem ser 182 

examinadas para serem discutidas em plenária e que foram feitas as propostas e que 183 

não foi aprofundado. 184 

O Presidente fala que irá pormenorizar e que será discutido com profundidade. 185 

O Conselheiro Vicente de Paula diz que a comissão recomenda a aprovação do 2º 186 

trimestre de 2020 das demonstrações contábeis. 187 

O Vice Presidente Pedro Afonso fala que se for colocado em votação ele aprova 188 

juntamente com a comissão tomada de contas, e que 1 dos ítens do parecer seria o 189 

da dívida ativa, o qual ele é responsável e que pela melhoria no setor de cobrança por 190 

delegação do presidente e que tem muitos problemas, mas que está tentando resolver 191 

juntamente com o Dr. Delano um sistema de controle jurídico e não tinha uma 192 

idéia de qual é a situação, a cobrança tem um controle mas ele para quando manda 193 

pro jurídico e fica essa defasagem. 194 

O Presidente Barsi lê o parecer da tomada de contas e fala que de alguma maneira 195 

estão sendo tomadas providências e que a liquidez que hoje existe no CORECON é 196 

fruto de procedimento adminstrativo competente, segue dizendo que o economista 197 

Pedro Afonso tem junto com ele participado de inúmeras palestras e que o CORECON 198 

está desenvolvendo um ciclo de palestras que discute os temas nacionais e propõe 199 

algumas soluções e que ele mesmo fez uma palestra sobre reformas estruturais e que 200 

fez algumas propostas e que acredita que foram avaliadas. 201 

O Conselheiro Vicente pede para falar sobre o tema liquidez. 202 

O Presidente fala que se tem uma liquidez formalmente boa e daqui em diante irá 203 

fazer um ivestimento nessa liquidez e que irá surpreender a todos, com o anúncio da 204 

CTA (Carteira Teórica de Ações) que é o Ranking de Ações Corecon que é uma 205 

inicitiva do Corecon-SP; esse ranking irá propiciar a participação de muitos 206 

economistas e que no Espaço do Economista pretendemos fornecer notebooks para 207 

que possam desenvolver suas  atividades, nada foi neglienciado naquilo que foi 208 

recomendado, está sendo providenciado gradualmente uma série de implementações. 209 

O Ranking de Ações será encaminhado a todos e que será feita uma agitação no meio 210 

universitário para que eles passem a ter uma participação junto ao CORECON-SP, isso 211 

irá gerar pesquisas.  212 

O Presidente mostra o Ranking de Ações Corecon, que será uma Carteira Teórica de 213 

Ações onde os universitários mensalmente terão que contribuir com uma indicação, 214 

serão 5 indicações, fala ao Conselheiro Vicente de Paula que as criticas 215 

contundentes não encontram respaldo porque está procurando desenvolver as 216 

atividades e irá consumir a liquidez, só que não se pode reduzir essa liquidez pela 217 

metade, tem que se produzir coisas para o Corecon de forma que essa verba dê 218 

condições para que todos possam se beneficiar. 219 

O Congresso Brasileiro de Economia irá consumir uma boa parte da nossa liquidez 220 

e não podemos reduzir a liquidez sem projetos. 221 

O Conselheiro Vicente de Paula fala que não é isso que está sendo proposto, está 222 

sendo proposta a redução da liquidez, que obviamente isso tem condiçoes tecnicas e 223 
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estratégicas para serem feitas e não poderá ser jogado dinheiro pela janela e que 224 

nesses 6 meses a liquidez aumentou. 225 

O Presidente fala que com ajuda da cobrança e do Vice Presidente Pedro Afonso 226 

a liquidez tem aumentado e que a Carteira Teórica de Ações irá consumir recursos e 227 

que terá que direcionar esses recuros. 228 

O Conselheiro Vicente de Paula diz que essas recomendações não são somente 229 

dele e sim de todos que militam nessa comissão. 230 

O Vice Presidente Pedro Afonso fala sobre a discusão do orçamento do Corecon de 231 

2021, que esta Plenária terá que aprová-lo em novembro, mas terá que ser discutido 232 

em outubro e que será uma excelente oportunidade para verificar a implementação 233 

dessas propostas que a comissão de tomada de contas fez de ponderação, e até lá se 234 

saberá quanto custará o processo do ex funcionário Rui Franco, terá idéia de quanto 235 

custará o Congresso, se irá conseguir patrocínio; isso não chega a ser o que o 236 

Conselheiro Vicente está pedindo, que é a consideração dessas propostas desde o 237 

início. 238 

Segue dizendo que tem que se pensar em andar para frente, porque o orçamento é a 239 

peça que direciona, fala que o Presidente pegou a situação muito difícil no ano 240 

passado, mas que está tentando consertar, e que nem sabe como expresssar as 241 

dificuldades que está se enfrentando para fazer com que a máquina funcione no 242 

Corecon-SP. 243 

O Presidente fala que tem estado em contato como Vice Presidente Pedro Afonso 244 

e que eles têm uma sintonia muito boa e organizada e que no decorrer do ano eles 245 

irão surpreender a Comissão.Fala sobre o investimento com a TV Economista, que foi 246 

inaugurada e que está sim tendo gastos. Foi trocado quase todo o piso do Corecon e 247 

que isso custou um valor razoávelmente alto, o setor de TI vinha reclamando da parte 248 

de equipamentos e da parte de fiação, pois teria uns 50/60 anos, foram refeitos, 249 

assim como a reforma dos banheiros. 250 

A intensão não é acabar com a liquidez que está muito bem estruturada para os 251 

projetos que se tem pela frente. 252 

O Conselheiro Vicente fala que não é somente a recomendação a respeito da 253 

liquidez, que existem outras recomendações e que ele pede a atenção e presteza para 254 

todas as outras. 255 

O Presidente coloca em votação o balancete do 2º trimestre de 2020. 256 

O Conselheiro Sergio Nabas sugere que seja enviado esse material do balancete 257 

para ser analisado, pois está sendo aprovado sem que tenha conhecimento. 258 

O Presidente pede novamente que os conselheiros indiquem economistas para o 259 

Premio Mulher Economistas e Mulher Transformadora e lê os nomes do ofício enviado 260 

pelo Cofecon, fala que será enviado um e-mail com os nomes e o curriculo de cada 261 

um para que seja feita a indicação e posteriormente votação. 262 

O Presidente Barsi  fala sobre a inauguração da TV Econmista, que foi criado um 263 

estúdio e deseja que todas as palestras sejam realizadas no estúdio, pois terá uma 264 

abrangência muito grande de comunicação e divulgação, diz que pretende fazer 265 

entrevistas com economistas, etc. 266 



 

 

7 

Segue dizendo sobre a reforma do piso do Corecon, onde foi retirado o carpete que 267 

estava danificado e foi colocado piso de mandeira, reforma da parte elética, na sala da 268 

plenária foi colocado lâmpadas de Led. 269 

A reforma foi pensada para as próximas gestões, pensando no bem estar dos 270 

funcionários e visitantes do Corecon. 271 

Segue dizendo que a CTA (RANKING DE AÇÕES CORECON) está substituindo a 272 

Gincana dos economistas, e que isso fará com que tenha interesse dos economistas e 273 

universitários para participar como Consultor Economico Independente.  274 

O Conselheiro Gilson Garófalo sugere que fosse encaminhado o projeto de 275 

comunicação feito pela Conselheira Fernanda, pois algumas vezes está sendo 276 

deliberado alguns assuntos sem que se conheça a profundidade e que agora com a 277 

abertura da TV Economista seria a  hora de colocar o Corecon na mídia, pois só está 278 

sendo feito internamente. 279 

O Presidente Barsi diz que será enviado o projeto a todos. 280 

Segue falando sobre o carro Freemont, onde o Tribunal de Contas através de um 281 

acórdão recente esclarecia que esse carro seria um carro de alto luxo e não 282 

recomedado para essa utilização, e que inclusive foi alvo de uma auditoria do 283 

Cofecon, e que a recomendação do Cofecon é que o Corecon teria que ser 284 

reembolsado com eventuais prejuísos com a compra desse veículo; a Comissão de 285 

Sindicância está de posse dessa avaliação e o Corecon aguarda o resultado, para 286 

atender a recomendação do Cofecon. Diz que esse carro é de um custo altissimo para 287 

manutenção e que seria viável colocar o carro Freemont através de um leilão público, 288 

e que fosse alugado um carro de valor menor. 289 

O Conselheiro Benjamim fala que acha excelente a recomendação do  290 

Presidente de locar um veículo, segue acompanhado pelo Vice Presidente Pedro 291 

Afonso, onde o carro não é luxo do presidente e quando necessário que seja locado. 292 

Seguem a favor os Conselheiros Roberto Padovani, Jair Capatti, Gilson 293 

Garófalo, Odilon Guedes e o Conselheiro Vicente de Paula é a favor mas tem 294 

uma indagação de como fica a Comissão de Sindicância que está a cargo dele. 295 

O Presidente diz que independente da venda do carro, tem que ter um diagnóstico. 296 

O Conselheiro José Marcos pede a palavra e fala que como membro dessa 297 

comissão que foi nomeada para essa finalidade e na forma do regulamento vigente, 298 

essa Comissão de Sindicância encaminhou uma solicitação de parecer jurídico com 299 

vistas a análise das matérias de mérito, que estão incertas dentro da sentença que foi 300 

proferida pelo Juízo de Piso e pelo Ministério Público e pelo Acórdão pela instância 301 

superior que julgou aquela ação, que está envolvida na Sindicância anteriormente 302 

formulada. Foi encaminhado e está no aguardo do parecer jurídico pertinente e 303 

direcionará os demais encaminhamentos proferidos por essa Sindicância, assim sendo 304 

na forma do regulamento, encontra-se expirado o prazo de 60 dias para a manifestão 305 

dessa Comissão de Sindicância, com a licença do Presidente dessa Comissão Vicente 306 

de Paula, ele pede a prorrogação do prazo na forma do regimento por mais 60 dias. 307 

O Presidente Barsi fala que em conversa com o Dr. Delano, ele está sobrecarregado 308 

e como está em trabalho home-ofice, está com dificuldades para obter a 309 

documentação necessária à elaboração desse parecer, diz que já foram 310 

disponibilizados todos os meios para se fazer uma avaliação e pede que seja o mais 311 
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breve possível, pois se tem uma recomendação do Cofecon para ressarcir o Corercon-312 

SP, e que daria mais um prazo de 60 dias. 313 

O Conselheiro José Marcos diz que na forma do regulamento ele requer a prorrogação 314 

do prazo, que a Comissão de Sindicância tem autonomia para analisar as questões de 315 

mérito jurídico, que não são da alçada da Comissão e pedir o parecer técnico da 316 

questão que foi confiada à Comissão, que este é o momento adequado, o 317 

requerimento é pertinente e está nas mãos do Dr. Delano, que tem a capacitação 318 

técnica para analisar as questões de mérito jurídico, que determinam as demais ações 319 

a serem tomadas pela Comissão de Sindicância e eventuais outras atitudes que o 320 

Corecon julgar cabíveis devem ser tomadas na forma do regimento e que nesse 321 

momento cabe a ele dentro do regulamento e da legislação solicitar a dilação de prazo 322 

que a legislação permite e quer colocar em pauta que independentemente de todos os 323 

esforços que eles estão fazendo para a acelaração do processo, sem prejuízo do 324 

procedimento legítimo que tem que respaldar uma Comissão de Sindicância, que seja 325 

possibilitada a defesa para os possíveis responsáveis, de modo a evitar que méritos 326 

jurídicos venham eventualmente afetar o Corecon-SP por uma atitude inadequada 327 

neste momento específico de abertura ou reabertura de uma nova sindicância. 328 

O Presidente pede a avaliação dos Conselheiros para esse pedido e que eles 329 

aprovassem ou não a prorrogação do prazo para a comissão apresentar um 330 

diagnóstico. 331 

O Conselheiro Gilson é a favor de estender o prazo, o Vice Presidente Pedro 332 

Afonso é favorável ao pedido da comissão, tendo em vista que não se pode deixar de 333 

garantir a defesa dos acusados, mas antes de tudo ter o mérito jurídico sobre a 334 

análise das sentenças dadas em 1º grau e 2º grau e que para resguardar os 335 

interesses do Conselho a Comissão tem que ter um prazo maior e ter esse parecer 336 

para evitar outro problema. 337 

O Conselheiro Benjamim diz ser a favor da extensão do prazo. 338 

O Conselheiro Haroldo da Silva diz que também é favorável à extensão do prazo. 339 

O Conselheiro Jair Capatti vota a favor. 340 

O Presidente considera aprovada a extensão do prazo para a Comissão de 341 

Sindicância do carro Freemont. 342 

O Conselheiro Vicente de Paula reitera o pedido da formalização da Comissão por 343 

portaria que disse já ter sido solicitada à alguns dias. 344 

O Presidente diz que ja foi encaminhada ao Dr. Delano, que encaminharia a todos. 345 

O Conselheiro Leonel Tinoco votou a favor da extensão do prazo 346 

 347 

 348 

O Conselheiro Benjamim Teixeira Dourado faz o relato dos acórdãos. 349 

ACÓRDÃOS DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO:  Registros pessoas Físicas e 350 

Jurídicas. Foram aprovados: 30 registros definitivos PF; 01 economistas falecidos, 03 351 

registros de estudantes, 12 suspensões temporária PF, 13 dispensados por função da 352 

idade, 02 reaberturas pessoa física, 19 registros cancelados pessoa física, 04 registros 353 

cancelados pessoa jurídica, 02 registros definitivos pessoa jurídica, 13 tratamentos 354 

especial em função da idade, 20 processos para análise. 355 
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RELAÇÃO DE REABERTURA – PESSOA FÍSICA (02/09/2020) – 20.648 HERNANE 356 

GONÇALVES MOREIRA; 21.459 ARCILIO RUZZI FILHO - RELAÇÃO DE REGISTROS DE 357 

ESTUDANTES – (02/09/2020): 4.511 ARIEL SOFFRI; 4.512 CRISTIANO VALENTE 358 

FERNANDES BUSTO; 4.513 CASSIANO JOSÉ DE OLIVEIRA– RELAÇÃO DE REGISTROS 359 

DE TRATAMENTO ESPECIAL DISPENSADO EM FUNÇÃO DA IDADE – 360 

(02/09/2020): LUIZ ANTONIO PEREIRA MENNOCCHI;  7.190 ROBERTO 361 

GARBELOTTO; 7.729 HÉRCULES MARINI JUNIOR;11.359 DIMAS SILVIO GAVINO; 362 

13.+539 LUIZ ANTONIO VOLPATO; 15. JOLDES MUNIZ FERREIRA; 15.505 WALTER 363 

MARTINI FRANCO; 15.886 ROSANA MARIA PEREIRA CIMINO LOBUE; 16.415 ROBERRTA 364 

DEBORAH LUCIANA TEREZA ZOE MIRIAN RAMELLA; 16.576 VLMIR MADAZIO; 23.203 365 

MAURO BUENO ARRUDA; 26.989 JAIRO ANTUNES RIBEIRO; 28.860 SÉRGIO ALVES 366 

DOS SANTOS; – RELAÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PESSOA FÍSICA – 367 

(02/09/2020):  18.906 NILTON CAMINO CASTRO (DESEMPREGO) 30.529 ANTONIO 368 

CARLOS MACIEL SILVA (AUSENCIA DO PAÍS) 30.731 ALEXANDRE AUGUSTO DOS 369 

SANTOS MINA (DESEMPREGO) 31.666 MIRIAN COSTA TOYAMA (DESEMPEREGO); 370 

32.874 FLÁVIO SAARA MENDES (AUSÊNCIA DO PAÍS) 33.370 JULIANA AVILA 371 

AUSÊNCIA DO PAÍS; 33.478 GABRIEL ANTONIO COELHO CAMPOS FIORAVANTI 372 

(AUS^NCIA DO PAÍS);33.664 RENATO MATIAS MILANI (DESEMPREGO) 35.087 IGOR 373 

FREDER5ICO VALADARES VERSIANI DE CARVALHO (DESEMPREGO)35.615 JOÃO 374 

GUILHERME GRANDIZOLI GOMES DOS SANTOS (DESEMPREGO); 35.650 ANDRÉA 375 

FICHMANN (DOENÇA); 35.714 LUÍS NEDUARDO SOARES MADSI (DESEMPREGO) ;  - 376 

RELAÇÃO DE REGISTROS CANCELADOS – PESSOA FÍSICA (02/09/2020) – 377 

10.236 RENZO BIONDI (APOSENTADORIA); 11.658 OSWALDO COLOMBO FILHO 378 

(SÓCIODE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL); 14.762 379 

PEDRO MIGUEL MICCA (APOSENTADORIA); 15.350 ROBERTO BEIJATO(DECISÃO 380 

JUDICIAL); 18.241 FABIO BARBOSA DA SILVA (APOSENTADORIA); 18.763 DENISE 381 

GARCIA PALMA (APOSENTADORIA); 20.849 WALDEMIR RODRIGUES DA SILVA 382 

(APOSENTADORIA); 21.117 CLAUDIO NADUR(APOSENTADORIA); 21.788 GISBERTO 383 

VALTER BORGHI (APOSENTADORIA); 23.433 FERNANDO ANDRADE DE FREITAS 384 

(DOENÇA); 25.894 ANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO(GERENTE DE PREVENÇÃO E 385 

PERDAS); 26.506 ARIANE NICOLODI(APOSENTADORIA); 24.292 NEUSA DE FÁTIMA 386 

ROCHA FREIRE(APOSENTADOARIA); 30.388 RODNEI DE OLIVEIRA(SÓCIO DE 387 

EMPRESA EM ADM DE CONDOMÍNIOS); 31.011 RODOLFO QUEIROZ 388 

VENEZIANI(APOSENTADORIA); 32.550 MAURICIO FERRAZ E SANTOS(DESEMPREGO); 389 

34.854 DANIEL ALBUQUERQUE MARANHÃO DE LIMA(AUSÊNCIA DO PAÍS); 35.537 390 

MARIA ELIZABETH DE AMORIM E SIQUEIRA(DESEMPREGO);35.826 JOÃO PAULO 391 

CRIPPA SANTORO(DESEMPREGO)– RELAÇÃO DE REGISTROS DEFINITIVO PESSOA 392 

JURÍDICA (02/09/2020) – RE/6.617 JOSÉ RENATO FINANÇAS PESSOAIS 393 

LTDA.;RE/6.618 MEVH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. RELAÇÃO DE 394 

REGISTROS PROFISSIONAIS - PESSOA FÍSICA (2/09/2020) – 36.920 RICARDO 395 

JOSE VALIM; 36.932 LILIAN REIS DA SILVA; 36.934 ANDRESON APARECIDO 396 

FERNADES MOREIRA; 36.935 ALEX SANDER MARTINS ALEXANDRE; 36.936 FLAVIA 397 

PANINI; 36.938 ERICO HENRIQUE GARCIA DE BRITO; 36.939LUIZ EDUARDO ZANOTIM 398 

MANHANI; 36.940 KARINE GENOVA BERNANRDES; 36.942 EDSON CRUCI; 36.944 399 

GUSTAVO MILAN PUPIN; 36.945 DANIEL GARAVAGLIA TOLEDO; 36.946 RODSON 400 
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CERQUEIRA MATIAS; 36.947 ANDRÉ DE SOUZA BÔA VENTURA; 36.948 SERGIO LOPES 401 

CABRAL; 36.949 EMELSON MACEDO MARTINS PEREIRA; 36.950 THOMAS VICTOR 402 

CONTI; 36.951 RENATO VALADARES BREIA; 36.953 ARIANA STEPHANIE ZERBINATTI; 403 

36.954 MARCELA DE LIMA MARQUES; 36.955 DIEGO RUTH AGUILAR; 36.956 RACKEL 404 

PINHEIRO DE ANDRADE OLIVIERA; 36.957 FERNANDO PAES DE OLIVEIRA; 36.958 405 

LEONARDO YUDI HISSABA FASCINA; 36.960 CRISTIANE MANCINI; 36.961 MICHAEL 406 

SEYMOUR BURT; 36.962 MARCELO RANDFO DA COSTA JANUARIO; 36.963 EDUARDO 407 

GALASINI; 36.965 MATHEUS VITTI DE AGUIAR; 36.966 ANTONIO CLAUDINER FACETTO 408 

FILHO; 35.968 EROS MARCELO ANTONIALLI; - RELAÇÃO DE PROCESSOS EM 409 

ANÁLISE (02/09/2020) 5.472 SACCHARUS AVALIAÇÃO, PLANEJAMENTO E 410 

ORGANIZAÇÃO LTDA.EPP (CANCELAMENTO DEFERIDO, REMISSÃO9 INDEFERIDA); 411 

212/08 ESTEVÕ AUGUSTO OLLER SCRIPILLITI (DEFERIDA); 357/19 VALÉRIA CRISTINA 412 

FERLA ALLUCCI (DEFERIDA); 259/19 MILENA DE OLIVEIRA CAMAPNHA (DEFERIDA); 413 

36/2020 NATHALIA PRADO DE ANDRADE; (DEFERIDA); 7.624 WALDIR CARANZARO 414 

(INDEFERIDO); 8.760 MARCIO FLORIANO DE TOLEDO (INDEFERIDO); 18.354 GIZESE 415 

CARVALHO (CANCELAMENTO DEFERIDO/REMISSÃO INDEFERIDA);22.456 RENATO 416 

RISTON LUZ (SUSPENSÃO DEFERIDA/REMISSÃO IDEFERIDA); 26.739 DENILSN 417 

DELGADO DOS SANTOS (INDEFERIDO); 27.032 CLAUDIA HAUSNER (INDEFERIDO); 418 

24.648 SERGIO MILIZZKIEVIES (INDEFEIRDO); 29.817 MARCIO LOPES ALMEIDA 419 

(INDEFERIDO); 31.815 LUIZ FILIPE CALDEIRA SAWAYA (CANCELAMENTO 420 

DEFERIDO/REMISSÃO INDEFERIDA); 33.811 ADRIANA TOLEDO NASCIMENTO 421 

BLIKSTEIN (DEFERIDO); 34.017 ANDRE STEFANO BALBINO DEBIAGI (INDEFEIDO); 422 

34.080 EDUARDO DE MORAES MELCHERT GRELL (SUSPENSÃO DEFERIDA/REMISSÃO 423 

INDEFERIDA);35.010 SERGIO JOSÉ DE FRANÇA ARRUDA (INDEFERIDOS); 35.286 424 

LUCIANE MOREIRA PINHO (INDEFERIDO); 36.262 LUCAS LOCHER  425 

(DEFERIDO).- RELAÇÃO DE ECONOMISTAS FALECIDOS COM REMISSÃO DE 426 

DÉBITOS (02/09/2020) 17.345 WAGNER MARCHIORI. - RELAÇÃO DE REGISTROS 427 

CANCELADOS – PESSOA JURÍDICA (02/09/2020) – RE/4.150 KOVAC – 428 

CONSULTORIA E SERVIÇOS S/C LTDA. (ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES0; RE/5.199 429 

INVESTCON CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA S/S LTDA. (ENCERRAENTO DAS 430 

ATIVIDADES); RE/5.579  TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A. 431 

(DECISÃO JUDICIAL); RE/6.524 FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 432 

MOBILIÁRIOS LTDA. (DECISÃO JUDICIAL) 433 

 434 

 435 

 436 

 437 

O Presidente Luiz Barsi Filho agradeceu a presença de todos à sessão, que teve 438 

início às 12h10 e encerrando-se às 14h25. E para constar, lavrou-se a presente ATA 439 

que, após aprovação, consoante as disposições regimentais, será assinada pelo 440 

Presidente e por mim, Rita de Cássia Zaquello, Secretária, que a subscreveu. São Paulo, 441 

3 de Setembro de 2020. 442 

 443 

Rita de Cássia Zaquello                                   Luiz Barsi Filho 444 

             Secretária                                                  Presidente 445 


