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

REGIÃO - MG, REALIZADA EM 20/10/2020. 2 

10ª SESSÃO ORDINÁRIA 3 

No 20º (vigésimo dia) do mês de outubro de 2020, realizou-se a distância a 10ª Sessão Ordinária 4 

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

economistas: Tania Cristina Teixeira, Gustavo Aguiar Pinto, Lourival Batista de Oliveira Júnior, 6 

Paulo Roberto Paixão Bretas, Antônio de Pádua Ubirajara e Silva, João Vitor Leite Rodrigues e 7 

Pamela Lorrany Sobrinho. Abertura dos trabalhos: às 16 horas e 30 minutos, em primeira 8 

convocação, deu-se início à reunião. Com a palavra, a presidenta Tania Cristina Teixeira convidou 9 

para assessorar a plenária o gerente executivo Marco Aurélio Loureiro.  10 

I - EXPEDIENTE:  11 

- APROVAÇÃO DA ATA DA 9º REUNIÃO PLENÁRIA DE 29/09/2020:  12 

Após leitura da ata, a mesma foi aprovada e será posteriormente assinada. 13 

1.2 - ESCOLHA DOS DESTAQUES ECONÔMICOS DO ANO 2020: Foi apresentado o 14 

Ofício Circular nº 0112/2020 do Cofecon, solicitando a indicação de um dos pré-indicados a cada 15 

categoria do Prêmio Destaque Econômico 2020. Foram pré-indicados pelo plenário do Cofecon: I 16 

- Categoria Desempenho Técnico: a) IBGE, b) DIEESE, c) OXFAM; II - Categoria Academia: a) 17 

UFRJ, b) UNICAMP, c) UFFRJ; III - Categoria Mídia: a) Carta Capital, b) Jornal GGN, c) CNN 18 

Brasil. Após uma ampla avaliação, o plenário do Corecon-MG indicou: à categoria Desempenho 19 

Técnico, a OXFAM; à categoria Academia, a UFFRJ; e à categoria Mídia, o Jornal GGN.  20 

1.3 - ESCOLHA DA PERSONALIDADE ECONÔMICA DO ANO 2020: Foi apresentado o 21 

Ofício Circular nº 111/2020 do Cofecon, encaminhando uma listagem inicial de nove nomes pré-22 

indicados ao Prêmio Personalidade Econômica 2020, dos quais cada Conselho Regional deve 23 

selecionar três para serem indicados. Os nomes encaminhados pelo Cofecon, listados em ordem 24 

alfabética, são: a) Ana Carla Abrão Costa; b) Carlos Mauro Benevides Filho; c) Esther Dweck; d) 25 

José Luís da Costa Oreiro; e) José Rubens Damas Garlipp; f) Júnia Rodrigues de Alencar; g) Leda 26 

Maria Paulani; h) Luciano Galvão Coutinho; e i) Paulo Sérgio de Oliveira Simões Gala. Após 27 

apreciação de toda a lista, o plenário decidiu, por unanimidade, pela indicação dos seguintes 28 

nomes: a) Esther Dweck; b) Leda Maria Paulani; e c) Luciano Galvão Coutinho.  29 

II - ORDEM DO DIA: 30 

2.1 – Devido às limitações impostas pelo advento do Covid-19, não haverá discussão dos pareceres e 31 

nem a distribuição de novos processos.  32 
 REGISTROS PROFISSIONAIS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA: 33 

NOME Nº REGISTRO Nº PROCESSO 

1-    ECON. MARIA RAMIRA NOGUEIRA SOARES -    REATIVAÇÃO 0947 057/2020 

2-    ECON. ERIC ALEXANDRE NETO DAVID 8531 056/2020 

3-  ECON. ANNE CAROLINE COSTA RESENDE 8533 058/2020 

4- ECON. GUILHERME C. RODOVALHO RODRIGUES MARTINS -  REATIVAÇÃO 
 
7889 

059/2020 

5- ECON. THAIS BOTELHO DA CRUZ - REATIVAÇÃO 7065 060/2020 

2.2 - DISCUSSÃO/HOMOLOGAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE REGISTRO: Com a 34 

palavra, a presidenta Tania Cristina Teixeira anunciou e agradeceu a presença da servidora Nildete 35 

Magrasse Gonçalves, responsável setor de registro do Corecon-MG, para fazer um relato 36 

abrangente de todo o histórico relativo ao processo envolvendo o profissional Marcos Pinto 37 

Almeida, registro nº 5863. O início desta pendência remonta há 15/06/2015, quando o profissional 38 

encaminhou ao Corecon-MG um pedido de cancelamento de seu registro. A servidora apresentou 39 
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um minucioso relatório, com todos os passos encaminhados desde então, inclusive com as cópias 40 

de todas as mensagens de e-mail. Demonstrou a insistência do setor de registro em esclarecer ao 41 

reclamante a necessidade de uma apresentação formal dos documentos para tramitação correta do 42 

processo de cancelamento. A servidora relatou ainda que, em 2017, depois de praticamente dois 43 

anos sem notícias do requerente, o economista Marcos Pinto Almeida voltou a se manifestar, desta 44 

vez de forma muito agressiva, com ameaças e ofensas. Em resposta, foram novamente detalhados 45 

os procedimentos e as normas indispensáveis para dar trâmite ao pedido de cancelamento. Anos se 46 

passaram e permaneceu a resistência do reclamante em apresentar os documentos necessários para 47 

andamento do processo por ele pleiteado. Para apresentar todos os detalhes deste processo no 48 

plenário do Corecon-MG, o setor de registro catalogou todo o acervo documental envolvendo o 49 

assunto em questão. Foi devidamente demonstrado que um processo formal envolvendo o 50 

economista Marcos Pinto Almeida jamais foi encaminhado ao plenário e muito menos distribuído 51 

para parecer, devido à inconsistência da documentação solicitada, resultado da negativa do 52 

requerente em encaminhá-las. Inicialmente, foram avaliadas algumas possibilidades, entre elas a 53 

abertura de um processo ético ou instauração de um processo judicial, em razão das ameaças 54 

proferidas por ele a um órgão público e seus servidores e dirigentes. Foi relatada por um dos 55 

conselheiros a iniciativa do requerente de formalizar uma denúncia contra a atual presidenta e o 56 

ex-presidente do Corecon-MG, lavrando um boletim de ocorrência em uma delegacia de polícia 57 

na cidade de São Paulo/SP. Foi sugerido também um contato da presidenta do Corecon-MG, 58 

Tania Cristina Teixeira, com o presidente do Cofecon, Antônio Correa de Lacerda, solicitando 59 

apoio do Conselho Federal neste processo. Outra proposta aprovada foi a de fazer uma consulta ao 60 

Corecon-SP, com o intuito de saber se o requerente tem registro naquela jurisdição e se o mesmo 61 

exerce atividades profissionais naquele estado. Por fim, o plenário considerou importante o 62 

encaminhamento de considerações atinentes ao processo, definindo, de imediato, uma relatoria, 63 

com vistas à apresentação de um parecer já na próxima reunião plenária, que ocorrerá no mês de 64 

novembro. Após as últimas considerações, o plenário encaminhou a escolha do relator, tendo sido 65 

aprovada por unanimidade a indicação da conselheira Pamela Lorrany Sobrinho. Na sequência, a 66 

presidenta agradeceu mais uma vez a dedicação e participação da servidora Nildete Magrasse 67 

Gonçalves. 68 

III - INFORMES GERAIS  69 

3.1 - AVALIAÇÃO DA DINÂMICA DA COMUNICAÇÃO: A presidenta ressaltou a 70 

importância da comunicação durante todos estes últimos meses, em seguida a assessora de 71 

comunicação, Gabriela Carraro, para fazer uma exposição com o balanço das atividades do Mês 72 

do Economista e do desempenho da comunicação de uma forma geral. Com a palavra, a assessora 73 

Gabriela listou todas as atividades promovidas pelo Conselho em agosto de 2020, quando foi 74 

comemorado o Mês do Economista. Foram elas: o lançamento do XXXII Prêmio Minas de 75 

Economia; a realização de 8 lives no canal do Corecon-MG no YouTube; um podcast de 76 

lançamento do 10º Boletim do Observatório das Desigualdades Sociais, parceria entre o Corecon-77 

MG e a Fundação João Pinheiro; um vídeo comemorativo do aniversário de um ano de fundação 78 

do Corecon Acadêmico-MG; cursos on-line do Corecon Acadêmico-MG. Em seguida, foram 79 

apresentados os principais indicadores de acesso e alcance destes conteúdos. Em relação às lives, 80 

cada uma delas alcançou entre 117 e 406 visualizações, e todas juntas somaram aproximadamente 81 

2,6 mil visualizações, proporcionando também o ganho de 250 novos seguidores no canal do 82 

Conselho no YouTube. Em relação aos vídeos e ao podcast, cada um deles chegou a alcançar mais 83 

de mil pessoas. Os cursos do Corecon Acadêmico-MG, por sua vez, ofertaram vagas para mais de 84 

65 interessados. As atividades também impactaram na audiência do site do Corecon-MG e de suas 85 

páginas no Facebook e no Instagram, que registraram crescimento no número de acessos, 86 
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seguidores, curtidas, engajamento e impressões. A assessora de comunicação explicou ainda que, 87 

alheio ao Mês do Economista, o Corecon-MG promoveu outras 10 lives em seu canal no 88 

YouTube, além de ter postado oito vídeos pelo projeto Fala Economista, publicado quatro boletins 89 

por meio do Observatório das Desigualdades Sociais, promovido um curso de finanças pessoais 90 

pelo projeto Economia Para Todos e encaminhado 19 newsletters informativas ao longo do ano. 91 

Todas essas iniciativas, que são permanentes, promovem um crescimento contínuo das mídias do 92 

Conselho, apesar desse crescimento ter atingido proporções maiores durante o Mês do 93 

Economista, devido à intensidade atípica da programação promovida neste período. Após a 94 

apresentação da assessora Gabriela Carraro, o vice-presidente Gustavo Aguiar, fazendo uso da 95 

palavra, registrou seus agradecimentos à gerência e à assessoria de comunicação do Conselho pelo 96 

intenso trabalho desenvolvido ao longo do mês de agosto, durantes as atividades alusivas às 97 

festividades do Mês do Economista. O vice-presidente agradeceu também aos demais membros da 98 

comissão organizadora da programação, destacando a dedicação e o trabalho de todos e todas. 99 

Lembrou que, ao contrário de outros anos e em virtude do processo de isolamento social, a 100 

programação de 2020 foi inteiramente organizada e realizada pelo próprio Corecon-MG. O 101 

conselheiro Lourival Batista de Oliveira Junior, ao elogiar os eventos e as estratégias de 102 

comunicação adotadas, destacou a importância da aproximação com a categoria, esclarecendo 103 

ainda mais o papel do Conselho para profissão e para a sociedade. Propôs a realização de um 104 

projeto de registro de trajetórias qualificadas de profissionais economistas através de entrevistas e 105 

bate-papos com transmissão ao vivo. Por fim, registrou a proposta de um economista de Juiz de 106 

Fora, que sugeriu a ele a realização de uma live com sobre o tema "Economia Comportamental". 107 

Finalizando essa discussão, a presidenta Tania Cristina Teixeira agradeceu a todas e todos os 108 

colaboradores que se envolveram com a programação do Mês do Economista. Informou que as 109 

lives continuarão, apesar de não ocorrerem em ritmo tão ousado como no mês de agosto, mas de 110 

uma forma mais ponderada, com eventos quinzenais e, excepcionalmente, semanais. 3.2 - 111 

INFORMES COFECON: O conselheiro federal Antônio de Pádua Ubirajara e Silva citou quatro 112 

pontos principais a serem relatados. O primeiro deles refere-se à questão envolvendo o registro de 113 

mestres e doutores. Esclareceu que o plenário do Cofecon, para votar este assunto, necessita de 114 

um parecer da Comissão de Normas. O conselheiro esclareceu que, apesar da expectativa, até 115 

então dominante, de reprovação da proposta na Comissão de Normas, a mesma foi aprovada por 116 

unanimidade. Sendo assim, já na próxima plenária essa preposição será pautada e a chance dela 117 

ser aprovada é grande. A segunda informação foi em relação à uma negociação em trâmite junto 118 

ao Banco do Brasil, possibilitando o acesso da categoria dos economistas a uma série de 119 

vantagens em relação aos produtos oferecidos pelo citado banco. O terceiro relato foi o resultado 120 

de um estudo para possibilitar a adesão dos economistas a um fundo de previdência privada. O 121 

Sindicato dos Economistas de São Paulo, que tem mais de 100 mil filiados, e o Corecon-SP, 122 

desenvolveram em conjunto essa parceria com o fundo de pensão daquele estado. Com isso, o 123 

Cofecon está negociando a entrada de todos os outros economistas vinculados aos Corecons dos 124 

demais estados brasileiros. Por fim, o conselheiro Antônio de Pádua Ubirajara e Silva informou o 125 

resultado de um estudo desenvolvido por um grupo de trabalho que averigua a possibilidade de 126 

implantação de um cartão de crédito para uso nos Conselhos Regionais. Como a negociação está 127 

sendo encaminhada para todo o sistema, a intenção é obter um resultado bem mais vantajoso para 128 

todos os Corecons, através de uma negociação nacional. Concluindo, disse que está aberta a 129 

possibilidade dos Conselhos receberem a vista da operadora do cartão de crédito. 3.3 - 130 

SITUAÇÃO FINANCEIRA: Foi relembrada a situação, já apresentada em plenária anterior, 131 

relativa ao desempenho financeiro do primeiro semestre do ano de 2020. A situação anteriormente 132 

relatada demonstrava uma queda de aproximadamente 7,5% na receita quando comparada ao 1º 133 
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semestre de 2019, a qual era plenamente compensada por uma redução das despesas de 134 

aproximadamente 15%. Essa situação projetava para 2020 um superávit financeiro maior que o do 135 

último ano. Todavia, a situação mudou neste segundo semestre, pois as perdas com as receitas 136 

foram grandes, sobretudo no mês de agosto, em que foi registrada uma queda de 137 

aproximadamente 10% em comparação com o mesmo período de 2019. Pelo lado das despesas, 138 

tivemos um significativo aumento percentual, muito em razão do pagamento do grande passivo 139 

representado pelos impostos em atraso. A queda nas despesas se reduziu para algo próximo a 11% 140 

em relação ao mesmo período de 2019. O saldo ainda é positivo, mas agora de forma muito tênue, 141 

praticamente inexpressiva. Há de se considerar o fraco desempenho do processo de recobrança, 142 

impactado pela greve dos correios, que fez com que os boletos chegassem aos destinatários após a 143 

data de vencimento. Com a palavra, a presidenta ponderou, afirmando a sua expectativa com as 144 

arrecadações, via Recred, e também com os protestos. ENCERRAMENTO: Na sequência, a 145 

presidenta Tania Cristina Teixeira encerrou os trabalhos, dos quais eu, Marco Aurélio Loureiro, 146 

lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pela senhora presidenta, pelos 147 

conselheiros, pelas conselheiras e por mim. Belo Horizonte, 20 de outubro 2020.  148 
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