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ATA DA 4ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 10ª 1 

REGIÃO – MG, REALIZADA EM 28/04/2020. 2 

4ª SESSÃO ORDINÁRIA 3 

No 28º (vigésimo oitavo dia) do mês de abril de 2020, realizou-se à distância a 4ª Sessão Ordinária 4 

do Conselho Regional de Economia – 10ª Região – MG, com a presença remota dos conselheiros e 5 

economistas: Tania Cristina Teixeira, Lourival Batista de Oliveira Júnior, Pamela Lorrany Sobrinho, 6 

Gustavo Aguiar Pinto, Paulo Roberto Paixão Bretas, Adriano Miglio Porto, Adriane Fagundes 7 

Sacramento, João Vitor Leite Rodrigues e Emmanuele Araújo da Silveira. Abertura dos trabalhos: às 8 

17 horas e 30 minutos, em primeira convocação, deu-se início à reunião. Com a palavra, a presidenta 9 

Tania Cristina Teixeira, convidou para assessorar a plenária o gerente executivo Marco Aurélio 10 

Loureiro. 11 

I – EXPEDIENTE:  12 

1.1  – APROVAÇÃO DA ATA DA 3º REUNIÃO PLENÁRIA DE 10/03/2020: Após leitura da 13 

ata, mesma foi aprovada e será posteriormente assinada. 14 

1.2 – VIII PROGRAMA NACIONAL DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS: Foi detalhada a 15 

proposta do Cofecon para implantação do VIII Programa Nacional de Recuperação de Créditos 16 

(Recred) no Sistema Cofecon/Corecons. O programa destina-se a promover a recuperação de créditos 17 

do Sistema, decorrentes de quaisquer débitos de pessoas físicas e jurídicas, inclusive os referentes às 18 

anuidades e às multas, vencidos até 31 de março de 2019. Apesar de o Corecon-MG ter se posicionado 19 

contra a prática “rotineira” destes programas de isenções, reconhece-se neste momento uma 20 

excepcionalidade. Essa situação está a exigir medidas de incentivo à adimplência dos economistas em 21 

débito, evitando maiores custos para eles. Ao mesmo tempo, em que pese o Corecon-MG ter se 22 

aperfeiçoado muito em seus processos de cobrança, o Recred, neste momento de dificuldade, poderá 23 

facilitar a arrecadação anual dos Corecons. Após a apresentação da proposta, o tema mais discutido foi 24 

referente ao número máximo de parcelas admissíveis nas negociações. A proposta original apresentada 25 

na Resolução do Recred prevê um parcelamento de até 30 meses, considerado exagerado por todos os 26 

conselheiros. Foram feitas várias considerações, mas neste ponto específico prevaleceu a concessão de 27 

um prazo máximo de 15 meses. Foi solicitado também uma consulta ao Cofecon, visando oferecer 28 

prazos diferenciados em razão do valor da dívida a ser negociada. Discutiu-se também a possibilidade 29 

de realização de uma reunião especial para tratar deste assunto, com autonomia para decidir sobre os 30 

pontos pendentes.     31 

II – ORDEM DO DIA: 32 

2.1 – DISCUSSÃO/HOMOLOGAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE REGISTRO, 33 

CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E REMISSÃO: 34 

Devido às limitações impostas pelo advento do Covid-19, não haverá discussão dos pareceres e 35 

nem a distribuição de novos processos.  36 

2.2.1 – REGISTROS PROFISSIONAIS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA: 37 

NOME Nº REGISTRO Nº PROCESSO 

Econ.   FLAVIA SARAIVA DE MELLO 8504 032/2020 

Econ.   RODRIGO MIGUEL PINTO AD REFERENDUM 8505 028/2020 

Econ.  MATEUS LUIZ MONTEIRO BEMQUERER -  AD 
REFERENDUM 

8506 029/2020 

Econ.  MATEUS LUIZ MONTEIRO BEMQUERER -  AD 
REFERENDUM 

8507 030/2020 

III – INFORMES GERAIS: 38 

3.1 – RESOLUÇÃO COFECON Nº 2.041, TRATANDO DAS ANUIDADES DE 2020: A 39 

presidenta Tania Cristina Teixeira solicitou ao gerente executivo o detalhamento da Resolução. Foi 40 

explicado que a referida Resolução dispõe sobre a não incidência de juros, multa, correção monetária e 41 
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demais encargos sobre débitos, com vencimento no período de 31 de março de 2020 a 30 de junho de 42 

2020, devidos pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas nos Conselhos Regionais de Economia. Foi 43 

informado que o Corecon-MG está totalmente preparado para cumprir imediatamente a Resolução. 3.2 44 

– PROPOSTAS DO CORECON-MG, PARA MITIGAR OS FEITOS DO COVID-19: Foi 45 

apresentada a proposta do Corecon-MG encaminhada ao Cofecon, através do Ofício Nº 006/2020, 46 

contendo várias sugestões para mitigar os impactos da atual situação econômica na adimplência dos 47 

economistas. As proposições objetivaram uma flexibilização do pagamento dos débitos dos 48 

economistas aos Corecons. Na sequência, foi detalhada e discutida a resposta do Cofecon às propostas 49 

encaminhadas, que considerou alguns pontos e negou outros. Após discussões, com detalhamentos e 50 

esclarecimentos, o plenário aprovou o processo de negociação estabelecido entre o Corecon-MG e o 51 

Cofecon. 3.3 – PROJETO ECONOMIA PARA TODOS: A presidenta disse que existe uma 52 

perspectiva deste projeto não ser episódico, vinculado estritamente a este momento de crise, mas que 53 

se molde em algo mais permanente e de longo prazo. A assessora de comunicação detalhou a proposta 54 

do projeto, que consiste basicamente nas seguintes ações: a) serviço de consultoria econômica à 55 

população, que seria atendida por um banco de economistas voluntários. Com essa ação, espera-se que 56 

a população possa encaminhar variadas dúvidas e pedidos de esclarecimentos que possam, 57 

dependendo da complexidade, reduzir as incertezas e as inseguranças com o atual momento. O banco 58 

de voluntários já está sendo formatado através de cadastro por meio de formulário on-line, e 59 

posteriormente será criado um grupo de WhatsApp com todos os cadastrados para compartilhamento 60 

das dúvidas do público; b) realização de transmissões ao vivo (lives) pelas redes sociais, com 61 

participação de economistas e de parceiros diversos, sobre temas pertinentes ao atual contexto. Espera-62 

se também o recebimento de sugestões de temas e nomes para essas lives; c) realização de cursos on-63 

line de planejamento financeiro e orçamento familiar, com disponibilização de materiais eletrônicos, 64 

inclusive de planilhas; d) uma campanha nas mídias do Conselho contra a disseminação de notícias 65 

falsas (fake news), promovendo postagens com compilados de fontes confiáveis. Por fim, foi 66 

detalhada a estratégia de lançamento da campanha. A conselheira Pamela Lorrany Sobrinho, ao 67 

manifestar apoio à proposta, lembrou-se da similaridade destas iniciativas com o papel e a vocação do 68 

Instituto Corecon Cultural. O conselheiro Paulo Bretas, após elogiar a iniciativa, fez referência à 69 

proposta apresentada por ele de incluir relatos de experiências vividas pela população durante o 70 

período de isolamento social ocasionado pela pandemia do Covid-19. O conselheiro Lourival Batista 71 

de Oliveira Júnior levantou preocupação, dada a característica pluralista da profissão, com relação a 72 

“amplitude” de posições da categoria frente à realidade. Foi proposta e aprovada a criação de uma 73 

Comissão, cujos nomes serão definidos posteriormente, que irá acompanhar o processo de perguntas e 74 

respostas, preservando o Corecon-MG. 3.4 – PROJETO FALA ECONOMISTA: Foram discutidas 75 

estratégias para dar prosseguimento à série de vídeos Fala Economista, um projeto de comunicação 76 

recentemente implementado no qual profissionais da área comentam sobre temas econômicos 77 

pertinentes ao momento atual, em “pílulas” que são publicadas no Instagram do Conselho.  A 78 

presidenta Tania Cristina Teixeira, ao fazer referência aos conselheiros que já gravaram para o projeto, 79 

demandou o engajamento de todos os outros para também gravarem. Reforçou ainda a ideia de 80 

produzir gravações não somente com conselheiros, mas, posteriormente, com outros colegas, como 81 

por exemplo, os coordenadores de cursos de Ciências Econômicas e Relações Econômicas 82 

Internacionais, reforçando o sincretismo e a pluralidade dos nossos profissionais.  O conselheiro Paulo 83 

Bretas manifestou interesse em gravar algo dedicado a Keynes. Houve variadas sugestões de assuntos 84 

a serem tratados e ao final foi encaminhada a demanda para que os conselheiros possam dispor de 85 

temas e nomes para essas gravações.  86 

 3.5 – SUBSTITUIÇÃO DA PROCURADORA MARIANA SOARES ROCHA VIEIRA: A 87 

presidenta Tania Cristina Teixeira confirmou o início da licença maternidade da procuradora jurídica 88 

do Conselho, Dra. Mariana Soares Rocha Vieira, para a data prevista de 15 de maio. Explicou ainda 89 

como se dará o processo de substituição da Dra. Mariana, que durará por 7 (sete) meses. O substituto, 90 
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por indicação da própria Dra. Mariana Soares Rocha Vieira, é o advogado Dr. Matheus Schmidt. Foi 91 

esclarecido que os detalhes da efetivação, como o formato da contratação e a carga horária, serão 92 

tratados diretamente com o Dr. Matheus, em reunião a ser realizada nesta quarta-feira. Dados os 93 

devidos esclarecimentos, o plenário aprovou o encaminhamento. 3.6 – GRATIFICAÇÃO PARA A 94 

SERVIDORA CLÁUDIA ADRIANA COSTA: A presidenta Tania Cristina Teixeira lembrou-se da 95 

aprovação dos conselheiros, na última reunião plenária, concedendo, de forma agregada, uma nova 96 

função à servidora Cláudia Adriana Costa. Ela passará a acumular as funções de Secretariado e Contas 97 

a Receber. Foi destacada a possibilidade rara de viabilizar uma ascensão profissional a um servidor do 98 

Conselho. A presidenta enfatizou a conversa tida com a servidora, onde ficou pactuado um período 99 

probatório de 3 (três) meses. Para finalizar, a presidenta destacou que o objetivo neste momento é 100 

registrar o valor da gratificação, padrão para outros casos, de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), a 101 

serem pagos mensalmente. Registrou-se ainda uma maior racionalização funcional, com repercussão 102 

positiva nas finanças do Corecon-MG. Com a concordância manifesta do plenário, a Portaria de 103 

nomeação deverá ser assinada pela presidenta, concomitantemente ao treinamento e a apropriação das 104 

funções por parte da servidora. 3.7 – GINCANA: Foi lembrada a aprovação, na última reunião 105 

plenária, para realização da gincana estudantil neste ano. Um orçamento prévio chegou a ser 106 

apresentado, bem como a logística para divulgação, acomodação e local para realização da gincana. 107 

Todavia e por razões óbvias, com o advento da Covid-19, a gincana foi cancelada pelo Cofecon, tendo 108 

em vista a insuperável e necessária situação de viagens e proximidades físicas entre os estudantes. 3.8 109 

– DESAFIO QUERO SER ECONOMISTA: Promovido pelo Cofecon, o “Desafio Quero Ser 110 

Economista”, competição on-line destinada a alunos do Ensino Médio de todo o Brasil, chega na sua 111 

5ª edição. Foi registrado pela presidenta o destacado número de estudantes mineiros inscritos na 112 

edição deste ano. Até o momento, Minas Gerais é o estado com o terceiro maior número de inscritos. 113 

3.9 – PRÊMIO MINAS DE ECONOMIA: Foi comentado sobre a minuta de cronograma e do 114 

regulamento da premiação encaminhado ao BDMG, cuja aprovação possibilitará o início das 115 

divulgações. O conselheiro Paulo Roberto Paixão Bretas solicitou a realização de uma conversa com o 116 

conselheiro Adriano Miglio para avaliar, internamente no BDMG, a participação de outro parceiro na 117 

promoção do Prêmio Minas de Economia. 3.10 – ACORDO DE COOPERAÇÃO CORECON/FJP: 118 

A presidenta Tania Cristina Teixeira compartilhou a demanda pela renovação do Acordo de 119 

Cooperação entre o Corecon-MG e a Fundação João Pinheiro. Foi defendida a renovação do convênio 120 

e discutida a possibilidade de dar mais publicidade, mais divulgação nos boletins e demais produtos 121 

dessa parceria. A presidenta solicitou a participação do conselheiro Paulo Roberto Paixão Bretas nas 122 

conversas com os responsáveis pelo projeto na Fundação. A conselheira Pamela Lorrany Sobrinho 123 

sugeriu a estratégia de produção de release para imprensa. Ao final, foi aprovada a renovação e a 124 

necessidade de discussão do processo de divulgação. 3.11 – OUTROS ASSUNTOS: 3.11.1 – 125 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: A presidenta compartilhou o recebimento de uma solicitação de 126 

uma aluna do um curso de contabilidade virtual da PUC-MG, que está se dispondo a fazer um trabalho 127 

junto aos devedores do Corecon-MG. Trata-se de um trabalho de extensão universitária, onde ela 128 

aplicaria um instrumento para saber as razões das inadimplências nos Conselhos de Classe. Foi 129 

levantada uma preocupação quanto ao sigilo dos dados pessoais dos economistas, mas a conselheira 130 

Pamela Lorrany Sobrinho disse que um “termo de confidencialidade” resolveria essa manifesta 131 

preocupação, como no caso das Auditorias. A demanda foi aprovada para ser encaminhada, conforme 132 

os termos apresentados pela conselheira Pamela Lorrany Sobrinho. 3.11.2 – PROCESSO 133 

LICITATÓRIO: Foi informada a formalização do processo licitatório que consumou a contratação 134 

de uma nova empresa prestadora de serviços contábeis. O contrato prevê o atendimento de três áreas 135 

de atividade no Corecon-MG. Como uma das áreas não será preenchida, a economia anual será da 136 

ordem de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). 3.12 – SITUAÇÃO FINANCEIRA: O gerente 137 

executivo Marco Aurélio Loureiro apresentou os dados financeiros referentes aos meses de janeiro, 138 

fevereiro e março – já consolidados – e os de abril – ainda provisórios. No primeiro trimestre, ao 139 
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contrário de janeiro e março, fevereiro foi um mês com um desempenho muito ruim na arrecadação. 140 

Esse desempenho de fevereiro impactou negativamente na comparação entre as receitas do primeiro 141 

trimestre de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. A arrecadação em 2020 foi menor em R$ 142 

88.000,00 (oitenta e oito mil reais). O destaque positivo ficou por conta da arrecadação de abril, ainda 143 

não consolidada, mas com números já superiores em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em relação ao mês 144 

de abril de 2019. Com essa arrecadação, já consolidada neste primeiro quadrimestre, os gastos com 145 

custeio do Conselho, ou seja, sem investimento, já estão garantidos para o restante do ano. 146 

ENCERRAMENTO: Na sequência, a presidenta encerrou os trabalhos, dos quais eu, Marco Aurélio 147 

Loureiro, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pela senhora presidenta, 148 

pelos conselheiros, pelas conselheiras e por mim. Belo Horizonte, 28 de abril de 2020. 149 
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