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ATA DA 1º REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO  1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 10ª REGIÃO – MG 2 

1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 3 

Ao 25º (vigésimo quinto) dia do mês de fevereiro de 2021, realizou-se, por meio de 4 

videoconferência, a 1ª Sessão Plenária Extraordinária do Conselho Regional de Economia – 10ª 5 

Região – MG, com a presença remota dos conselheiros e economistas: Tania Cristina Teixeira, 6 

Gustavo Aguiar Pinto, Lourival Batista de Oliveira Júnior, Emmanuele Araújo da Silveira, 7 

Paulo Roberto Paixão Bretas, Antônio de Pádua Ubirajara e Silva, Alzira Alice de Souza, João 8 

Vitor Leite Rodrigues e Adriano Miglio Porto. A abertura dos trabalhos ocorreu às 17 horas. Em 9 

primeira convocação, deu-se início à reunião. Com a palavra, a presidenta Tania Cristina 10 

Teixeira convidou para assessorar a plenária o gerente executivo, Marco Aurélio Loureiro, e o 11 

assessor jurídico, Glaydson José da Silva. 12 

I – EXPEDIENTE:  13 

1.1 – APROVAÇÃO DA ATA DA 2º REUNIÃO PLENÁRIA DE 09/02/2021: Após a leitura 14 

da ata, foi apresentada uma proposta de modificação supressiva. Depois de breves 15 

considerações, a ata foi modificada e aprovada por unanimidade.  16 

1.2 – MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE DENISE PORTELA: Atendendo 17 

ao propugnado na sessão plenária do dia 09 de fevereiro de 2021, foi lida, discutida e aprovada a 18 

seguinte moção de pesar pelo falecimento da ex-gerente executiva do Corecon-MG, economista 19 

Denise Portela: “O Conselho Regional de Economia de Minas Gerais (Corecon-MG), por 20 

decisão unanime de seu plenário, aprovou a presente MOÇÃO DE PESAR em solidariedade às 21 

famílias Portela e Fernandes pelo falecimento da colega economista Denise Portela, ocorrido no 22 

dia 09 de fevereiro de 2021, por complicações da Covid-19. A ausência de Denise Portela deixa 23 

desolados seus familiares, amigos, funcionários e conselheiros do Corecon-MG e conhecidos. 24 

Aos seus familiares, com nossas sinceras condolências, reiteramos que este Conselho Regional 25 

não poderia deixar de expressar o seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito, rogando 26 

conforto aos corações enlutados da família e demais entes próximos. Desejamos que a paz 27 

ilumine, com muita serenidade e equilíbrio, o luto de todos, recompensando a bondade e as 28 

obras realizadas em vida pela economista e ex-gerente executiva do Corecon-MG, Denise 29 

Portela”. 30 

1.3 – APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 31 

RELATIVA AO ANO DE 2020: Na sequência, a presidenta Tania Cristina Teixeira anunciou 32 

a presença do assessor contábil Marcelo Prímola Magalhães. Com a palavra, Marcelo Prímola 33 

iniciou sua detalhada apresentação da Prestação de Contas atinente ao ano de 2020. Foi 34 

registrado o parecer favorável da Comissão de Tomada de Contas, que apreciou as peças da 35 

prestação de contas, enviadas anteriormente por e-mail. Foi apresentado o balanço orçamentário 36 

de 2020, cujo resultado apresentou um superávit de R$ 362.174,97 (trezentos e sessenta e dois 37 

mil, cento e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos), número significativamente 38 

superior ao resultado obtido no ano de 2019. Foi destacado que o trabalho remoto, iniciado em 39 

março de 2020, impactou positivamente na redução das despesas operacionais do Conselho, 40 

colaborando para o expressivo resultado apresentado. O Conselho arrecadou, no exercício de 41 

2020, o valor total de R$ 2.143.891,80 (dois milhões, cento e quarenta e três mil, oitocentos e 42 

noventa e um reais e oitenta centavos), que representa 0,44% acima do valor previsto na 43 

Proposta Orçamentária, o qual era de R$ 2.134.500,00 (dois milhões, cento e trinta e quatro mil 44 
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e quinhentos reais). Pelo lado das despesas, o Conselho destinou, no exercício de 2020, o 45 

montante de R$ 1.775.802,93 (um milhão, setecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e dois 46 

reais e noventa e três centavos), inferior em 15,337% da Proposta Orçamentária, que era de R$ 47 

2.097.500,00 (dois milhões, noventa e sete mil e quinhentos reais). Com a palavra, o conselheiro 48 

Lourival Batista de Oliveira Junior registrou preocupação com a possibilidade de volta ao 49 

trabalho presencial no segundo semestre de 2021, o que implicaria em consequente aumento das 50 

despesas, com uma queda na realização das receitas. A presidenta Tania Cristina Teixeira 51 

destacou a atuação da equipe de colaboradores do Corecon-MG, bem como o trabalho de 52 

acompanhamento da Comissão de Tomada de Contas e demais membros do Conselho, para o 53 

monitoramento da situação financeira. Para a presidenta, apesar do bom desempenho obtido, 54 

será necessário um acompanhamento sistemático da situação em um ano de muitas incertezas. 55 

Com a palavra, a conselheira e membra da Comissão de Tomada de Contas, Alzira Alice de 56 

Souza, destacou o esforço de recomposição financeira. A conselheira sugeriu um 57 

acompanhamento mais minucioso e dinâmico das finanças, destacando a possibilidade de 58 

aprendizado com a situação atual, no que se refere à natureza de alguns gastos que foram 59 

reduzidos. O conselheiro Paulo Roberto Paixão Bretas, por sua vez, destacou a importância de 60 

dar continuidade a um trabalho iniciado anteriormente, que não teve ruptura. Parabenizou a 61 

presidenta, o vice-presidente e sua gestão pelo trabalho de manutenção das receitas e redução 62 

dos gastos. A presidenta agradeceu o elogio, solicitando, em seguida, o registro em ata de um 63 

agradecimento à equipe de trabalho do Corecon-MG, pelos resultados obtidos ao longo do ano 64 

de 2020. Todavia, a presidenta reforçou sua preocupação em relação ao comportamento das 65 

receitas neste ano de 2021. Ainda com a palavra, a presidenta também destacou a importância de 66 

uma análise, a partir desta experiência de trabalho remoto, relativa aos itens que possibilitaram 67 

uma redução nas despesas de custeio. Finalmente, foi sugerida a realização de novas auditorias, 68 

a partir das datas daquelas já realizadas. Foi esclarecido que está sendo formatada uma 69 

Resolução para ser apreciada pelo plenário, normatizando a realização de auditorias de forma 70 

perene. Neste caso, tornar-se-ia obrigatória a realização de várias auditorias, em períodos 71 

distintos, porém cíclicos. Com a palavra, o vice-presidente registrou sua concordância com 72 

relação aos encaminhamentos propostos, destacando a consideração da conselheira Alzira Alice 73 

de Souza no que se refere à percepção e estudo dos impactos na redução dos custos referente ao 74 

home office e como isso pode se tornar permanente na gestão do CORECON para o pós-75 

pandemia. 76 

II – ORDEM DO DIA: 77 

Não houve apreciação de processos. 78 

III – INFORMES: 79 

3.1 – DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS: O conselheiro Adriano Miglio Porto solicitou 80 

o desenvolvimento de uma estratégia para digitalização dos processos internos do Corecon-MG. 81 

Propôs também uma definição de um orçamento, para os próximos dois anos, destinado a 82 

investimentos nesta área. Foi esclarecido, a pedido da presidenta, que os novos sistemas 83 

operacionais ora em desenvolvimento pelo Cofecon facilitarão um pouco o processo de 84 

gerenciamento eletrônico de documentos. Porém, foi lembrado do passivo hoje existente na sede 85 

do Conselho, com documentos precariamente arquivados. Neste caso, será necessária uma boa 86 

estratégia e um investimento mais cuidadoso. Neste sentido, a presidenta sugeriu o 87 

aprofundamento da reflexão sobre a situação e a elaboração de um plano de ação, propondo o 88 

retorno deste assunto em outras reuniões. Por fim, a presidenta solicitou o envio, aos 89 
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conselheiros e às conselheiras, de uma gravação que revela a fragilidade do espaço em que 90 

atualmente se instala o setor de registro, bem como a precariedade do armazenamento de 91 

arquivos físicos, que se encontram espalhados e expostos nas dependências do Conselho. 92 

3.2 – POSICIONAMENTO SOBRE O PROCESSO ELEITORAL DO COFECON: A 93 

presidenta esclareceu que a ausência da conselheira Pamela Lorrany Sobrinho prejudica a 94 

discussão sobre este tema. O conselheiro Adriano Miglio esclareceu o seu ponto de vista, 95 

propondo que o texto por ele escrito, embora ainda não pactuado com a conselheira Pamela 96 

Lorrany Sobrinho, fosse apreciado em plenário. Ressaltou que o texto é simples, objetivo e um 97 

esforço para evitar, no futuro, maiores imbróglios. A presidenta sugeriu e o plenário aprovou 98 

que essa discussão seja adiada para a próxima plenária, num esforço de compartilhar, até lá, as 99 

posições divergentes entre o conselheiro Adriano Miglio e a conselheira Pamela Lorrany 100 

Sobrinho. Com a palavra, o conselheiro Antônio de Pádua Ubirajara e Silva disse não conhecer 101 

as posições em discussão entre os dois conselheiros. Com a anuência do conselheiro Adriano 102 

Miglio, a presidenta ficou de encaminhar para todos os membros do plenário, as posições 103 

divergentes entre o conselheiro Adriano Miglio e a conselheira Pamela Lorrany Sobrinho. Foi 104 

proposta também a inversão da pauta, privilegiando a apresentação e discussão da programação 105 

do Mês da Mulher, deixando os outros assuntos para serem apreciados na próxima plenária. 106 

3.3 – PROGRAMAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER: Com a palavra, a 107 

presidenta deu os principais informes da reunião realizada com todas as conselheiras. Em 108 

seguida, a presidenta solicitou à assessora de comunicação, Gabriela Carraro, que apresentasse o 109 

detalhamento da programação, a ser desenvolvida a partir do dia 01 de março de 2021. A 110 

assessora apresentou toda a programação, que envolve 15 atividades distintas a serem realizadas 111 

ao longo do mês de março. Durante a apresentação, foi feito um convite ao conselheiro Lourival 112 

Batista de Oliveira Junior para participar da mesa do dia 11 de março de 2021, com o tema: 113 

“Protagonismo Feminino na Economia Solidária e de Clara e Francisco”. O conselheiro 114 

manifestou sua satisfação com o convite, aceitando-o prontamente. O conselheiro Adriano 115 

Miglio, após elogiar a grade de eventos apresentada, sugeriu um adendo temático para a live de 116 

encerramento da programação. Para o conselheiro, seria importante discutir a economia com 117 

foco na justiça social e nas questões de gênero. A proposta foi avaliada e aprovada pelos 118 

conselheiros presentes. A presidenta destacou ainda a importância de estimular os núcleos 119 

vinculados ao Corecon-MG a realizarem pequenos cursos vinculados à programação do Mês da 120 

Mulher. Com a palavra, o conselheiro Antônio de Pádua Ubirajara e Silva propôs um convite à 121 

vereadora Duda Salabert para participação na programação. O plenário aprovou a sugestão do 122 

conselheiro Antônio de Pádua Ubirajara e Silva. Por fim e encerrando a discussão, a presidenta 123 

solicitou o envio de sugestões para a programação atinente ao Mês da Mulher, até o dia 26 de 124 

fevereiro. Por fim, foi encaminhada, excepcionalmente, uma mudança no horário de início da 125 

próxima plenária, que ficou de se iniciar às 16h30. A mudança foi solicitada devido às 126 

atividades atinentes ao Mês da Mulher. 127 

ENCERRAMENTO: Na sequência, a presidenta encerrou os trabalhos, dos quais eu, Marco 128 

Aurélio Loureiro, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pela senhora 129 

presidenta, pelos conselheiros e por mim, presentes na sessão plenária de 25 de fevereiro de 130 

2021. 131 
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