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 ATA DA 1485ª REUNIÃO PLENÁRIA DO 3 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 2ª. REGIÃO 4 

EM 2 DEZEMBRO DE 2020. 5 

                                                                                                                                                6 

 7 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8 

Inicio: 12H10M.  9 

 10 

 11 

PARTICIPANTES: Conselheiros Efetivos: Luiz Barsi Filho, Gilson de Lima Garofalo, 12 

Vicente de Paula, Leonel Tinoco Netto, Pedro Afonso Gomes, Benjamim Teixeira 13 

Dourado, Odilon Guedes Pinto Junior, Jair Capatti Junior, Hilton Liviero Pezzoni, 14 

Roberto Padovani, Conselheiros Suplentes: Fernanda Della Rosa, Haroldo da Silva, 15 

José Marcos de Campos, Jorge Monteiro Junior, Sérgio Tadeu Nabas, Ramiz Maddi 16 

Filho, Francisco Prisco Neto, Roberto Guenji Koga -  Conselheiro Federal: Carlos 17 

Eduardo Soares de Oliveira Junior; Economista: Graça Aparecida Barcos.                                                                                         18 

Justificativas: Justificou a ausência o Conselheiro Gesner José Oliveira Filho.  19 

Conselheiros Eleitos Convidados - Efetivo: Sergio Eduardo Arbulu Mendonça; 20 

Suplentes: Cristina Froes de Borja Reis, Salete Aparecida Rossini Lara. ABERTURA: 21 

Em  02 de Dezembro de 2020, de forma remota, a partir do Plenário Ubirajara Dib 22 

Zogaib, localizado na sede do CORECON-SP, na Rua Líbero Badaró, 425 - 14º andar – 23 

Centro – CEP 01009-905 – São Paulo/SP - Comunicações da Presidência: O 24 

Presidente Luiz Barsi Filho deu por aberta a sessão, agradeceu a presença dos 25 

Senhores Conselheiros e a seguir deu por iniciados os trabalhos.  26 

Passou à leitura da pauta para ficar gravada – EXPEDIENTE; 1- Discussão e votação 27 

da ATA anterior; 2- Comunicações da Presidência; 3 – Comunicação dos Srs. 28 

Conselheiros; 4 - Correspondências recebidas e expedidas. ORDEM DO DIA: 1- 29 

Resolução que disciplina a eleição para o mandato de 2021, tendo em vista a 30 

impossibilidade de plenária presencial teremos que seguir instruções do COFECON que 31 

regulamentará a eleição virtual do presidente do CORECONSP para ser eleito em 2021-  32 

2 – Comentar sobre o leilão do veículo Freemont ; 3- O CORECONSP a título de 33 

brinde de Natal, estará distribuindo uma bolsa térmica com itens para a ceia de Natal e 1 34 

panetone aos funcionários; 4 –  O CORECONSP está contratando uma empresa para o 35 

Departamento RH especializado em desenvolver projetos na área, especificamente na 36 

reformulação do Plano de Cargo e Salários; 5- Tentativa de acordo com o Ruy Franco – o 37 

mesmo apresentou uma proposta ao CORECON estipulada no valor de R$ 4.000.000,00 38 

que seria paga em 10 parcelas de R$ 400.000,00. Qual seria a contra proposta que 39 

podemos fazer a ele? 40 



 

 

2 

 6 - Atualizar o livro da História do CORECONSP; 7 -  Fixar a 1ª plenária de Janeiro de 41 

2021 até 10/01; 8- Informar qual será o Conselheiro que irá presidir o CORECONSP, após 42 

o término do mandato até 31 de Dezembro do 3º trimestre; 9 – Avaliar reformulação 43 

orçamentária. 44 

O Presidente Barsi fala sobre o item 1 da pauta referente a resolução, diz que esse 45 

procedimento já foi aprovado e com orientação do Vice Presidente Pedro Afonso, passa a 46 

palavra para o mesmo que já tem uma resolução a ser aprovada. 47 

O Vice Presidente Pedro Afonso começa mostrando a sequência de documentos, 48 

compartilha o regimento interno do COFECON, que é que os CORECONs têm que seguir, 49 

onde tem o artigo 16 que esclarece como deve ser feita a votação em janeiro para a 50 

escolha de Presidente e Vice- Presidente. Foi redigido um ofício do Presidente Barsi para 51 

o COFECON perguntado como poderia ser tratado esse assunto, tendo em vista que não 52 

teria ainda uma regulamentação para a questão de eleição virtual para presidente e vice, 53 

por conta da Pandemia, onde teve a resposta do COFECON no dia 15 de Novembro pelo 54 

ofício 0900/2020 que o COFECON teria recebido o pedido e que iria fazer alterações na 55 

norma, porque na norma colocada pela resolução 2042/2020 impedia que houvesse 56 

votação de sessões de matérias que exigem sigilo ou voto secreto que incluiria a 57 

presidência e vice presidência. Na data do dia 01 de Dezembro foi encaminhada pelo 58 

ofício do COFECON 0913/2020, que encaminhava a resolução 2058/202 que foi aprovada 59 

e publicada no diário oficial; que diz o seguinte: que pode haver essa eleição para os 60 

presidentes e que o CORECON deve regulamentar a eleição para presidente e vice e que 61 

pode ser virtual. Então ele mesmo redigiu uma minuta onde ele fez uma sequência de 62 

questões que estão colocadas, como havia algumas dúvidas ele consultou a Aline Talles 63 

que é a superintendente do COFECON que cuida da parte da organização dessas 64 

normas, onde ele pediu orientação de como foi realizado a assembleia dos delegados 65 

eleitores foi estabelecido o voto a distância porém sigiloso e de que forma foi feito, então 66 

foi esclarecido por ela que foi enviada uma senha para os delegados e que através dessa 67 

senha eles votassem, esse sistema teve um custo de R$12.000,00. 68 

Ela ainda enviou outras alternativas, onde uma delas é de que pode-se colocar 69 

formulários do google ou do office, só que para que se utilize dessas ferramentas é 70 

necessário que se edifiquem quem está recebendo e quem está votando, ou seja o 71 

princípio é que o voto seja secreto para não haver pressão, ode isso se faz dentro da 72 

plenária com escrutinador que recolhe as cédulas de papel e se contam os votos ao final 73 

sem saber quem votou, então para que se mantivesse esse sigilo teria que ter o sistema 74 

como esse usado pelo COFEECON, então ele fez um modelo de resolução em que se 75 

abre mão e coloca duas alternativas; ou se faz a reunião presencial no auditório para que 76 

haja distanciamento com o procedimento normal do método da cédulas de votação ou se 77 

faz a reunião virtual e se abra a mão do sigilo. 78 

Então ele pede a votação nessa plenária, lendo a minuta da resolução que será 79 

numerada pela presidência após a reunião, com todas as normas e regulamentos. 80 
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O Presidente Barsi, pede para que os membros presentes façam suas colocações para 81 

aprovação ou não de forma virtual ou tradicional. 82 

O Conselheiro Gilson Garofalo fala que vota pra forma virtual, o Conselheiro Vicente de 83 

Paula vota a favor de eleição virtual, o Conselheiro Benjamim vota a favor de eleição 84 

virtual, o Conselheiro Odilon Guedes vota a favor de eleição virtual, o Conselheiro Jair 85 

Capatti vota a favor de eleição virtual. 86 

A Conselheira Suplente Cristina Froes, pede a apalavra e diz ter 2 perguntas a fazer; diz 87 

que já que na eleição presencial tem um escrutinador se não haveria a possibilidade de 88 

criar um link para esse escrutinador fizesse a apuração on line. 89 

A outra questão é que no documento apresentado tem um trecho que fala que vai acabar 90 

o estado de calamidade pública que não podemos prever que este estado seja estendido. 91 

O Vice Presidente Pedro Afonso, responde falando que a questão do link pode ser 92 

possível sim, diz não ter condições técnicas de responder e como a resolução teria sido 93 

publicada no dia anterior não houve a possibilidade mas se os conselheiros entenderem 94 

adequada pode ser feita uma aprovação condicional informando que está de concordes 95 

com ela se não houver condições técnicas de manter o sigilo, entretanto se houver 96 

condições técnicas, sim. A segunda questão é que temos que trabalhar com a situação de 97 

hoje e que hoje esse estado de calamidade não foi prorrogado por isso na observação 98 

que acompanhou o texto da resolução do COFECON, diz que a situação de calamidade 99 

pública apresentar-se-á crítica e terá que ter cuidados coletivos no ano de 2021, embora 100 

não tenha o decreto, tem a situação e é razoável pensar que esse estado irá ser 101 

prorrogado. 102 

 103 

O Conselheiro Padovani e o Conselheiro Leonel, concordam com eleição virtual, foi 104 

aprovada resolução para definir a votação virtual. 105 

O Presidente Barsi fala sobre a plenária para dia 06 de Janeiro de 2021, visto que o 106 

Presidente Luiz Barsi, continuará sendo o presidente por 2 dias, antes da votação. 107 

O Presidente Barsi fala sobre o item 2 - leilão do carro Freemont, onde não houve 108 

nenhuma oferta para o mesmo, e pergunta aos membros presentes se seria possível um 109 

leilão fechado, para tentar ter ofertas de arremate. 110 

O Conselheiro Jair Capatti diz que é favorável, desde que seja dentro das normas e 111 

parâmetros legais. 112 

O Presidente Barsi fala que pesquisou pela tabela FIPE, mas não será vendido pelo valor 113 

de mercado visto que este carro além de gastos com a manutenção de peças devido ao 114 

uso, e também consumo de combustível. 115 

O Vice Presidente Pedro Afonso diz que por se tratar de uma autarquia, não é possível 116 

fazer um leilão fechado mesmo que seja para conseguir melhor valor. O que se pode 117 

fazer é contratar um leiloeiro para fotografar e divulgar, isso pode ser consultado com o 118 
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advogado contratado para orientação, e se não houver procura que o carro seja deixado 119 

na garagem, pois já foi comprado erradamente. 120 

O Conselheiro Jair Capatti diz ter consultado a tabela FIPE desse mês onde o valor do 121 

veículo estaria R$63.500,00, o Presidente Barsi diz que o veículo foi colocado 30% abaixo 122 

da tabela para ser leiloado, no valor de R$ 47.000,00 e que não houve nenhum 123 

interessado. 124 

O Conselheiro Odilon Guedes diz estar de acordo com as palavras do Vice Presidente 125 

Pedro Afonso em vender da forma correta mesmo que seja por um valor menor. 126 

O Conselheiro José Marcos de Campos pede a palavra e diz que segue a mesma linha de 127 

raciocínio do Vice Presidente Pedro Afonso. Diz que na internet existem vários artigos 128 

jurídicos com a orientação de que, para a venda de bens móveis de entidades de 129 

públicas, a modalidade de alienação a ser seguida é a de Leilão Público, conforme está 130 

expresso no artigo nº 22 parágrafo 5º da lei 8666/93. Entende ser importante contarmos 131 

com parecer jurídico para sustentar um leilão diferente daquele estabelecido nesta norma 132 

legal. 133 

O Presidente Barsi diz ao Conselheiro José Marcos que ele faz parte da Comissão de 134 

Sindicância onde um Presidente vendeu um carro sem leilão e não foi imputada nenhuma 135 

responsabilidade a ele e que não adianta dois pesos e dez medidas e tem que ter uma 136 

coerência e foi sempre examinar sempre lucros e perdas, a lei existe e talvez não tenha 137 

participado de uma situação que hoje estamos passando. 138 

O Conselheiro José Marcos diz que concorda com o Presidente mas ressalta que os atos 139 

de improbidade cometidos no passado serão respondidos por aqueles que os cometeram. 140 

Que exatamente por isso a intensão e empenho dos atuais conselheiros é de seguir a lei 141 

e os regulamentos e assim preservar a administração exercida pela atual presidência. 142 

O Vice Presidente Pedro Afonso diz que no ano de 2021 terá que se empenhar em uma 143 

tomada de contas especial determinada pelo TCU que deve ser mantida agora sobre as 144 

gestões desde 2011 então todos esses atos que eventualmente foram ilegais será objeto 145 

tanto decisões do presidente quando da plenária vão ser objetos de análise, o que não 146 

queremos é que o ano de 2020 não seja incluído nisso, por isso esse cuidado especial 147 

com o patrimônio do CORECON, ai se pergunta qual é o cuidado especial? não é o valor 148 

é a lei porque a alei se sobrepõe ao valor, infelizmente irá consegui a metade do valor da 149 

FIPE mas se terá cumprido a lei. 150 

O Presidente pergunta se existe algum parâmetro de valor para ser colocado o carro 151 

novamente em leilão, sendo que já foi colocado por R$ 47.000,00 e não houve oferta. O 152 

Vice Presidente Pedro Afonso diz que isso se resolve na 1ª e 2ª praça, onde na 1ª praça é 153 

colocado o valor da FIPE e ninguém irá comprar, 15 dias depois o leiloeiro terá 154 

oportunidade de vender com até 50% a menos, no próprio código de processo civil, diz 155 

que quando há leilões públicos, admite-se a redução de até 50% do valor da 1ª praça.  156 

O Conselheiro Haroldo pede a palavra e fala que talvez não houve interessados pelas 157 

condições do veículo ou também por conta de publicidade restrita ao leilão, pois ele não 158 
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recebeu nada a respeito do leilão e pergunta se os conselheiros tiveram alguma 159 

informação, diz que eles mesmos poderiam ajudar replicar essa divulgação sobre o leilão 160 

e informar a outros interessados. O Presidente diz que a sugestão é excelente e diz que 161 

irá solicitar ao Hélio chefe do departamento de imprensa que divulgue e encaminhe 162 

informações sobre o leilão. 163 

Item 3 – apenas em caráter de comunicação, refere-se ao brinde de nata que será 164 

ofertado aos funcionários que compõem em uma sacola com 2 itens para a ceia natalina e 165 

1 panetone, assim como foi ofertado no ano anterior. 166 

Item 4 – O Presidente Barsi comunica a todos a contratação de uma empresa para 167 

auxiliar o departamento de RH para realizar um novo projeto referente ao Plano de 168 

Cargos e Salários e também irá cuidar do departamento de TI, pois a mesma está um 169 

tanto desequilibrada por falta de investimentos anteriores. 170 

O Presidente Barsi fala que o Vice Presidente Pedro Afonso acompanhou o Sr. Vidal, que 171 

fez um levantamento de tudo que precisaria ser feito e agora irá apresentar a todos 172 

presentes o projeto. 173 

O Conselheiro Vicente de Paula pergunta se já tem um edital de contratação pronto para 174 

essas contratações apresentadas, o Presidente Barsi responde que o edital será feito 175 

quando houver a empresa que será contratada, pois nesse momento seria somente a 176 

título de pesquisa as empresas mencionadas. 177 

Item 5 – O Presidente fala sobre a indenização trabalhista do ex funcionário Rui Franco 178 

onde o mesmo teve a seu favor o processo judicial trabalhista. Segue dizendo que houve 179 

uma reunião com o Advogado do Rui, que depois de muito debater e avaliar ele trouxe 180 

uma proposta consiste em uma indenização de R$ 4.000.000,00 a ser paga da seguinte 181 

forma: 20% a vista (R$ 800.000,00) e 10 parcelas de R$ 320.000,00, o presidente fala 182 

que ele mesmo tentou formular uma proposta baseada nos direitos que seria superior a 183 

R$ 4.000.000,00, então o mais coerente seria aceitar a proposta dele mesmo porque 184 

também consiste na saída dele do CORECON. 185 

O Vice Presidente Pedro Afonso fala que a proposta é viável visto que ele hoje custa 186 

mensalmente ao CORECON R$ 25.000,00, mas poderia ser um valor menor, mas teria 187 

que ter um cálculo de um valor que seria o mais próximo dele. Tem um outro ponto a 188 

considerar que é o valor que tem no orçamento do CORECON, o valor fixado no mês 189 

passado foi de R$ 3.000.000,00, então qualquer acordo que for firmado até maio, que é o 190 

mês em que se pode fazer a reformulação de orçamento, não se pode fazer nenhum 191 

orçamento acima desse valor. Ele sugere o valor de R$ 2.500.000,00  192 

O Conselheiro Koga fala que seria interessante ter um cálculo como referência realizado 193 

pelo CORECON se o processo se encontrar em liquidação de sentença.  194 

O Presidente fala que tem uma prévia, na qual os direitos dele importariam no valor entre 195 

R$ 4.500.000,00 e R$ 4.600.00,00 considerando todos os direitos.  196 

O Conselheiro Hilton Oliviero, pede a palavra e diz que deveria deixar o processo correr e 197 

ir protelando já que ainda não tem prazo. 198 
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O Conselheiro Koga fala que hoje na Justiça do Trabalho o cumprimento de sentença 199 

está mais célere e que para formular acordo tem que dar tempo ao tempo, mas como o 200 

dele já está numa fase bem adiantada o processo de execução, a pedido dele o juiz pode 201 

determinar o bloqueio das contas do CORECON do valor total. 202 

O Presidente Barsi diz que ele ainda judicialmente não apresentou uma conta, ele terá 203 

que apresentar uma conta para que o CORECON estude a proposta.  204 

O Conselheiro Odilon diz que a sugestão do Vice Presidente Pedro Afonso de que quanto 205 

mais tempo ele ficar no Conselho, mais tempo terá que ficar pagando o salário pra ele, 206 

tentar negociar para resolver o mais rápido possível, ele pode não ter pressa pois para ele 207 

é interessante continuar no conselho, pois irá continuar recebendo o salário e no fim ainda 208 

será indenizado. O Presidente Barsi diz que os advogados estão sendo consultados a 209 

respeito de uma demissão compulsória, já que o Rui tem mais de 70 anos e deixaria de 210 

compor o quadro de funcionários. 211 

O Conselheiro Benjamim diz se posicionar juntamente com o posicionamento do Vice 212 

Presidente Pedro Afonso pois na negociação tem que se levar em consideração não 213 

somente o que teria que ser pago a ele, mas a capacidade do CORECON ter caixa para 214 

pagar, pois desprender R$ 800.000,00 num primeiro momento, depois mensalmente R$ 215 

320.000,00 a cada mês isso acabaria prejudicando sobre maneira o caixa então teria que 216 

negociar no mesmo padrão que o Vice Presidente sugeriu. 217 

O presidente Barsi fala que os valore sugerido entre R$ 4.500.000,00 e R$ 4.600.000,00 é 218 

um valor que o advogado dele tem em mão, mas não foi apresentado de forma judicial e 219 

quando se falou em R$ 4.000.000,00 foi pensando em acordo, segue dizendo que quem 220 

decidirá será a plenária.  221 

O Vice Presidente Pedro Afonso fala que antes de ser rescindido o contrato com o Dr. 222 

Delano, o mesmo teria pedido a indicação de 5 economistas que são peritos no âmbito da 223 

Justiça do Trabalho porém ele não sabe se o Dr. Delano chegou a passar um orçamento 224 

para a presidência. Diz que um cálculo feito por um perito especialista não deve ser muito 225 

alto, pois os cálculos feitos pela Justiça do Trabalho são relativamente menores, os 226 

honorários e diz que vale a pena gastar para que um perito especialista na área faça o 227 

cálculo na ótica do CORECON, mesmo que seja um valor pequeno pois dará segurança 228 

para todos, por isso se tem um advogado consultivo para dar segurança a todos os 229 

conselheiros, assim como um calculista de confiança para dar um valor. 230 

O Presidente Barsi diz que irá colocar para apreciação e orientação do advogado 231 

consultivo do CORECON o valor sugerido, e dirá ao Rui que a plenária decidiu que ele 232 

encaminhe uma proposta de acordo no valor de R$ 2.500.000,00, como houve uma 233 

movimentação de se traçar um acordo é justo que demos uma resposta a ele. 234 

A Conselheira Salete Rossini, pergunta se pode dar o parecer dela, diz que se por acaso 235 

o advogado do CORECON achar que é necessário o cálculo pericial trabalhista ela faz 236 

esse trabalho inclusive o PJe-Calc que é um programa usado hoje pelos TRTs do Brasil. 237 
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O Presidente diz que provavelmente terá que recorrer a ela para que oriente com os 238 

valores. 239 

Item 6 – O Presidente Barsi fala que está sendo providenciada uma atualização do livro 240 

da história do CORECON que estava parado desde 2008/2011, já foi entregue para o 241 

Hélio que está cuidado da questão de atualizar o livro. 242 

O Presidente fala sobre a 2ª edição do livro de Pericias Econômicas, que estará 243 

disponível me PDF no site do CORECON em breve. 244 

O Conselheiro Ramiz Madi pede a palavra e diz que hoje encerra-se hoje o mandato dele, 245 

agradece a todos pela atenção e convivência com todos. 246 

O Conselheiro Gilson Garofalo, pede a a palra e quer homenagear o Conselheiro Hilton 247 

Oliviero, que é um companheiro de longa data, destaca que ele foi professor na faculdade 248 

de Economia e depois ele passou por um prédio vizinho que foi da Comissão 249 

Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai onde se teve um celeiro de economistas que 250 

acabaram se fortificando no cenário nacional, se não bastasse isso ele foi também para a 251 

ANPES – Associação Nacional de Programação Econômica Social, onde trabalhos 252 

brilhantes foram elaborados, mas poucos sabem do impulso e contribuição na formação 253 

da área econômica do BANESPA, foi um marco na história pois na ocasião e colaboração 254 

inclusive com o CORECON-SP ele levou os economistas de São Paulo para regiões 255 

distantes do território nacional, através dos famosos CEMITECs que marcou época, 256 

depois disso o Conselheiro Hilton passou pela Cobal, pela Secretaria da Fazenda. 257 

Continua dizendo que quer destacar o Prof. Leonel Tinoco e diz que esteve em conjunto 258 

com ele na Federação do Comércio, e que foram experiências ímpares com as 259 

oportunidades que ele ofereceu e a maneira como ele impulsionou a área econômica da 260 

Federação do Comércio, foi uma espécie de orientador assim como sucedendo a ele 261 

agora temos a Conselheira Fernanda Della Rosa na Federação do Comércio. Fala do 262 

Conselheiro Alexy Dubois, que também está saindo do triênio, que foi contemporâneo em 263 

faculdade, amigo para todas as horas. E lembra do amigo Conselheiro Marcos ficará no 264 

lugar do Conselheiro Hilton como efetivo. Quer deixar o registro de que o Conselheiro 265 

José Marcos é de uma lisura e de uma fidedignidade, poie ele juntamente com o 266 

Conselheiro Vicente de Paula tem sido uma escola para ele. 267 

O Presidente Barsi fala para o Vice Pedro Afonso sobre um item não incluso na pauta, 268 

sobre o prazo para entrega do 3 º trimestre do balancete de 2020 que deverá ser 269 

entregue até dia 30/12/2020, gostaria de saber se é possível postergar a data dessa 270 

entrega para dia 30/01/2021. 271 

O Vice Presidente Pedro Afonso, diz que teria um problema operacional, é que se a 272 

documentação não for aprovada até o dia 31/12/2020 cessa o mandato da atual 273 

Comissão de Tomada de Contas que é presidida pelo Conselheiro Vicente de Paula. Essa 274 

comissão será renovada em 06/01/2021 na próxima plenária e essa comissão só terá 275 

como examinar a documentação entre o começo ou meio de Janeiro, ele diz que se 276 

houver a possibilidade de convocação no início de Janeiro de uma sessão extraordinária 277 

no próprio mês de Janeiro com a nova Comissão de Tomada de Contas tendo tempo de 278 
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analisar as contas do 3º trimestre para o COFECON, ele sugere eleger a comissão no dia 279 

06/01/2021, convocar uma sessão extraordinária em torno do dia 15/01/2021 ai se aprova 280 

nessa sessão e envia para o COFECON para que possa ser aprovado ainda em Janeiro 281 

pedindo para que prorrogue até 30/01/2021 pois as prestações de contas que chegarem 282 

este ano até dia 31/12/2020 só serão examinadas em Janeiro, na sessão de 29/30 pelo 283 

COFECON, as contas ficam prontas este ano, porém essa Comissão não teria como dar 284 

parecer, somente a nova comissão em Janeiro. Pede que encaminha um ofício para o 285 

COFECON comunicando esse pedido de prorrogação. 286 

O Conselheiro Odilon pede a palavra diz ter um compromisso e terá que deixar a reunião 287 

e que deixar um abraço para todos os colegas e um abraço para os que estão saindo e 288 

boas-vindas aos que estão entrando para o novo triênio. 289 

O Conselheiro Vicente de Paula diz que tem um ponto ainda a ser discutido referente ao 290 

remanejamento orçamentário, o Presidente Barsi fala sobre o item 7 e diz que não está 291 

mudando a estrutura do orçamento, diz que está sendo remanejada algumas contas. Diz 292 

que gostaria de fazer um apelo a presidência no sentido de prestigiar e ter o devido 293 

,respeito com a Comissão de Tomada de Contas, pois essa história do remanejamento 294 

orçamentário que foi enviado ontem, começou em Setembro e nesse vai e vem, o 295 

presidente assinou o parecer no dia 25/11/2020 e ela acabou cegando somente ontem as 296 

14hr pede para se ter respeito para todos da comissão, tendo o encaminhamento no 297 

tempo devido. 298 

O presidente Barsi fala que da parte dele nunca desrespeitou nem pessoalmente nem 299 

verbalmente nem estruturalmente qualquer comissão, e que esse material teria chegado 300 

nas mãos deles as 16h do dia anterior, e que ele não sabe dizer o porquê mesmo estando 301 

com a data do dia 25/11/2020 não foi passado para ele nessa data. Ele acredita que por 302 

ter passado por uma reformulação na estrutura contábil, houve esse atraso e pede 303 

desculpas a todos da comissão. 304 

O Conselheiro Leonel Tinoco pede a palavra e diz que despede-se hoje após vários anos 305 

na posição de economista e alguns mandatos como conselheiro, pede que os novos 306 

conselheiros continuem valorizando o caminho para os cursos de economia, e nos 307 

estudantes do 2º grau, que esta função ele adotou a muitos anos atrás cerca de 5 anos 308 

outros mandatos dentro do conselho tanto como Delegado Regional do ABC, como 309 

Conselheiro Efetivo e Suplente, deixa um abraço a todos. 310 

O Vice Presidente Pedro Afonso homenageia a todos que estão saindo pelo trabalho, 311 

Conselheiros Benjamim Teixeira Dourado, José Eduardo da Rocha Velho, Leonel Tinoco, 312 

Jair Capatti Junior e Hilton Liviero Pezzoni, Alexy Dubois, Jorge Monteiro e Ramiz Madi 313 

Filho, e ao Delegado de São José dos Campos, diz que todos que estão saindo não 314 

deixarão de ser Conselheiros. Dá boas vindas a todos que estão entrando como 315 

conselheiros e que será de grande ajuda para todos. 316 

Diz que o Presidente Barsi deu a ele a supervisão de dois departamentos no CORECON, 317 

mostra em termos numéricos o que foi eito pelo setor de cobrança na recuperação de 318 

créditos antigos, créditos de outros anos, só no programa RECRED que foi implantando 319 
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em Junho temos 860 PF – R$ 723.000,00, 55 PJ – R$136.000,00 totalizando R$ 320 

859.000,00. Nas negociações sem RECRED 1.231 PF – R$ 1.326.000,00, 136 PJ – R$ 321 

249.976,00 totalizando R$ 1.566.000,00 ou seja total de 2091 pessoas físicas e 191 322 

pessoas jurídicas no total de R$ 2.436.000,00 de recuperação de crédito nesse ano. Além 323 

do valor numérico monetário ser importante ressalta que essas pessoas recuperaram a 324 

sua com dição de habilitados a votar e participar do CORECON-SP. 325 

Agradece ao setor de cobrança e ao setor jurídico como contencioso. 326 

 327 

O Vice Presidente Pedro Afonso faz o relato dos acórdãos. 328 

 329 

 330 

ACÓRDÃOS DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO:  Registros pessoas Físicas e 331 

Jurídicas. Foram aprovados: 11 registros definitivos PF; 05 economistas falecidos, 04 332 

registros de estudantes, 10 suspensões temporária PF, 17 registros cancelados pessoa 333 

física, 06 registros cancelados pessoa jurídica, 02 registros definitivos pessoa jurídica, 334 

09 tratamentos especial em função da idade; 38 processos para análise, 02 economistas 335 

falecidos com remissão de débitos. 336 

 337 

RELAÇÃO DE REGISTROS DE ECONOMISTAS FALECIDOS – (02/12/2020): 3.627 338 

MIGUEL ELIAS HAIDAMUS; 3.649 COUTO YOOSHIUASU; 8.462 JOSÉ ROBERTO 339 

SCIGLIANO; 5.064 MARIA FATIMA DITOMMASO; 11.043 LUIZ ANTONIO DA SILVA - 340 

RELAÇÃO DE ECONOMISTAS FALECIDOS COM REMISSÃO DE DÉBITOS – 341 

(02/12/2020): 13.049 SONIA TEREZINHA TOMAZINI; 31.142 HOMERO GIANNI 342 

RELAÇÃO DE REGISTROS PROFISSIONAIS PESSOA FÍSICA  - (02/12/2020): 343 

37.006 VINICIUS SANTIAGO DA COSTA ; 37.009 AFONSO ROSSAFA CLARO; 344 

34.010RÔMULO FELIPE MANZATTO; 34.011 VALDOMIRO XAVIER JUNIOR; 37.013 345 

DIEGO DALMAS; 37.014 HENRIQUE SALLES DE CARVALHO PINTO; 37.015 BRENO 346 

AUGUSTO COLUSSO CHAGAS; 37.016 ÉMERSON RICARDO PEREIRA DA SILVA; 37.017 347 

RAPHAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES; 37.018 DENYS ROBERTO BOTELHO DOS SANTOS; 348 

37.021 OSMAR QUEIROZ DE MELO FILHO;  – RELAÇÃO DE SUSPENSÃO 349 

TEMPORÁRIA PESSOA FÍSICA – (02/12/2020): 20.856 RODOLGFO GARCIA 350 

COLLEVATTI (AUSÊNCIA DO PAÍS); 22.250 ROBERTO MENEZES (DESEMPREGO); 351 

25.669 MARCOS CÉSAR PEDROSA (DESEMPREGO); 33.029 RODNEY OTERO MELHADOS 352 

(DESEMPREGO); 33.396 SILVIA QUIOTA (DESEMPREGO); 33.566 ELIANE BRUFATTO 353 

PEREIRA (AUSÊNCIA DO PAÍS); 34.556 RONALD IVAN TERAN AENEZ (AUSÊNCIA DO 354 

PAÍS); 35.998 MAZDA ZARIF (DESEMPREGO); 36.234 LEONARDO MARTINELLI 355 

CARVALHO (DESEMPREGO); 36.634 MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA 356 

(DESEMPREGO);  RELAÇÃO DE REGISTROS CANCELADOS - PESSOA JURÍDICA – 357 

(02/12/2020): RE/2.815  DR – CONSULTORIA ECÔNIMCA S/S LTDA. 358 

(ENCERRAMENTO); RE/2.930 DATA KISRTEN PESQUISAS, PROJETOS E PROJEÇÕES 359 

LTDA.(ENCERRAMENTO); RE/ 4.096 CERTO SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS LTDA. 360 

(ALTERAÇÃO DO RAMOS DE ATIVIDADE ;  RE/ 4.286 VORTEX CONSULTORIA E 361 

ASSESSORIA EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA. – EPP (ENCERRAMENTO); RE/ 5.878 362 

PLENA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. (ENCERRAMENTO); RE/ 6.564 363 
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BOXTON ASSESSORIA EM INFORMÁTICA – EIRELI (ENCERRAMENTO) RELAÇÃO DE 364 

REGISTROS CANCELADOS – PESSOA FÍSICA – (02/12/2020):  10.465 HOPMERO 365 

VILLELA DE ANDRADE FILHO (SÓCIO EM COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS E 366 

OUTRAS PUBLICAÇÕES); 12.867 ABDENUR KULAIF (SÓCIO EM EMPRESA DE 367 

ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIR); 21.297 ROBERTO DIB (APOSENTADORIA); 22.783 368 

CELIO DOS SANTOS VIEURA (APOSENTADOTIA); 26.689 JUSSARA ELIZABETH ALAIDE 369 

(SÓCIO EM EMPRESA DE IMPORT.E EXPORT. DE ARTIGOS DOMÉSTICOS); 26.976 370 

ANTONIO EDILSON PINHO (SÓCIO EM EMPRESA DE APOIO ADM.); 27.076 FENANDA 371 

SCALA FERES (DESEMPREGO); 27.948 DÉBORA ALVEZ (ARTESÃ TEXTIL); 29.864 JOÉ 372 

FERNANDO DO VALLE (DIRETOR DE OPERAÇÕES A CLIENTES); 29.889 JOSMAR 373 

GILBERTO CAPPA (APOSENTADORIA); 30.118 OLAIR DE OLIVEIRA (APÓSENTADORIA); 374 

32.242 CLÁUDIO JOSÉ VICENTE (DIRETOR DE PATRIMONIO MATERIAL); 30.318 375 

HENRIQUE EUCLYDES HEINRICHE (INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL); 30.862 376 

LEONOR KIOKO NAKASHIMA (APOSENTADORIA); 377 

32.188 ALEXANDRE CONTA ALDIGHIERI (PREST. DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS); 378 

32.499 ERIKA DE MOURA TABACNIKS (GERENTE DA EQUIPE DE ATENDIMENTO AO 379 

CLIENTE); 36.292 SEBASTIÃO MARCELO GOMES PINTO (OFICIAL ADMINISTRATIVO 380 

RELAÇÃO DE PROCESSOS PARA ANÁLISE - (02/12/2020): 008/2020 LEVANTE 381 

IDEIAS DE IVESTIMENTOS LTDA.(DEFERIDA); RE/1.189 BANDEIRANTES S/S  – 382 

PROCESSAMENTO DE DADOS (INDEFERIDO); RE/1.789 SAFRA CORRETORA DE 383 

VALORES E CAMBIO LTDA. (DEFERIDO); RE/646 ARCEL ASSESSORIA E CONSULTORIA 384 

ECONÔMICA S/C LTDA. (IDEFERIDO); RE/3.965 CYPA INVESTIMENTOS E 385 

PARTICIPAÇÕES LTDA. (IDEFERIDO); RE/4.658 INOVAÇÃO ASSESSORIA E 386 

CONULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (INDEFERIDO); RE/ 4.883 NADIMPAX ASSESSORIA 387 

EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. (IDEFERIDO); RE/5.650 TRIARI CONSULTORIA E 388 

ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. (IDEFERIDO); RE/6.006/QUASAR INTERNACIONAL 389 

GESTORA DE RECURSOS LTDA. Ltda. (IDEFERIDO); 237/16 BRUNO BENASSI 390 

(DEFERIDA); 035/2020 MATHEUS RIBEIRO SONODA (DEFERIDA); 083/2020 PEDRO 391 

URBINATI LOPES FERRAZ (DEFERIDA); 087/2020 BRUNA VELASQUEZ PEZZIN 392 

(DEFERIDA0); 110/2020 FELIPE LOPES QUINTANA (DEFERIDA); 14.508– ANTONIO 393 

VALDIR CARASSATO – (CANCELAMENTO DEFERIDO, REMISSÃO INDEFERIDA); 17.823 394 

ANA REGINA BEVIÇACQUA; 18.635 LUIS OLAVO MORETTI DE OLIVEIRA (IDEFERIDO); 395 

20.148 ALOISIO DE OLIVEIRA SOARES MATOS (IDEFERIDO); 21.878 GERALDO JOSÉ 396 

VIRGINIO (DEFERIDO); 23.311 JOCQUELINE ASLAN SOUEN (DEFERIDO); 24.200 397 

RODRIGO LOPES ALMEIDA (IDEFERIDO); 24.508 JORGE LUIS FURINI PEREIRA 398 

(IDEFEIDO); 26.739 DENILSON DELGADO DOS SANTOS (IDEFERIDO); 27.780 399 

EDUARDO KUHN PLETSCH (IDEFERIDO); 30.186 ADIR GOMES TEIXEIRA 400 

(CANCELAMENTO DEFERIDO, REMISSÃO INDEFERIDA); 30.620 GISTAVO CARVALHO 401 

CÔRREA DE TOLEDO (IDEFERIDOS); 32.369 ALEXANDRE DE FREITAS BARBOSA 402 

(IDEFERIDOS); 32.493 ANDRÉ DE FREITAS (IDEFERIDO); 33.822 GUSTAVO 403 

RODRIGUES PILATTI (IDEFERIDO); 34.238 GUSTAVO DE PINHO GATO (IDENFERIDO); 404 

34.632 NATALIA MINHOTO GENOVEZ (IDEFERIDO); 34.655 CAIO TOLEDO DE GODOY 405 

(IDEFERIDO); 35.585 DIEGO SIQUEIRA LIMA (IDEFERIDO); 35.987 LUÍS ANTONIO 406 

POLIDO BAGNI (IDEFERIDO); 36.358 JOSUE PAZ DE SOUZA (INDEFERIDO); 36.531 407 

RODRIGO PESSÔA DE AGOSTINHO (IDEFERIDO); 36.780 LUCIANA IANICELLI GIBIN 408 
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(DEFERIDO) TRATAMENTO ESPECIAL DISPENSADO EM FUNÇÃO DA IDADE 409 

PESSOA FÍSICA – 02/12/2020 – 5.226 JOSE MAOEL CARDOSO; 7.004 HELIO 410 

VILLELA DE ANDRADE JUNIOR; 7.110 FABIO MERHEJ; 9.811 BENEDITO RODRIGUES 411 

DE MORAES NETO; 10.291 JOSÉ FERNANDES GONÇALVES; 10.819 ISABEL CRISTINA 412 

ESTEVES DOS PASSOS BITENCOURT; 13.712 JOSE OLIVEIRA DA SILVA; 17.911 413 

ZENAIDE COSTA DA SILVA; 26.977 DJALMA JOSÉ DA COSTA RIBEIRO;  414 

  415 

 416 

 417 

 418 

 419 

 420 

O Presidente Luiz Barsi Filho agradeceu a presença de todos à sessão, que teve 421 

início às 12h10 e encerrando-se às 14h. E para constar, lavrou-se a presente ATA que, 422 

após aprovação, consoante as disposições regimentais, será assinada pelo Presidente e 423 

por mim, Rita de Cássia Zaquello, Secretária, que a subscreveu. São Paulo, Novembro 424 

de 2020. 425 

 426 

Rita de Cássia Zaquello                                   Luiz Barsi Filho 427 

             Secretária                                                  Presidente 428 


