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ATA DA 3º REUNIÃO PLENÁRIA DO  1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 10ª REGIÃO – MG 2 

3ª SESSÃO ORDINÁRIA 3 

Ao 16º (décimo sexto) dia do mês de março de 2021, realizou-se, por meio de videoconferência, 4 

a 3ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia – 10ª Região – MG, com a 5 

presença remota dos conselheiros e economistas: Tania Cristina Teixeira, Gustavo Aguiar Pinto, 6 

Lourival Batista de Oliveira Júnior, Emmanuele Araújo da Silveira, Antônio de Pádua Ubirajara 7 

e Silva, Alzira Alice de Souza, Pamela Lorrany Sobrinho, Misma Ferreira de Paula e Valquíria 8 

Aparecida Assis. O Conselheiro Paulo Roberto Paixão Bretas justificou sua ausência em função 9 

de suas atividades profissionais junto à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A 10 

abertura dos trabalhos ocorreu às 17 horas. Em primeira convocação, deu-se início à reunião. 11 

Com a palavra, a presidenta Tania Cristina Teixeira convidou para assessorar a plenária o 12 

gerente executivo, Marco Aurélio Loureiro, e o assessor jurídico, Glaydson José da Silva. 13 

I – EXPEDIENTE:  14 

1.1 – APROVAÇÃO DA ATA DA 1º REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 15 

25/02/2021: Após a leitura da ata, foi apresentada uma única proposta modificativa. Com as 16 

devidas considerações, a ata foi modificada e aprovada por unanimidade.  17 

1.2 – APROVAÇÃO DE RESOLUÇÃO ESTENDENDO O RECRED: Essa Resolução 18 

dispõe sobre a prorrogação dos prazos de formalização de parcelamento instituído pelo VIII 19 

Programa Nacional de Recuperação de Créditos (Recred) no âmbito do Corecon-MG. Em razão 20 

da urgência e em consonância com o Regimento Interno do Corecon-MG, a Resolução nº 148 21 

foi aprovada “ad referendum” pelo plenário. Após esclarecimentos, o plenário homologou a 22 

aprovação “ad referendum” do ato promovido pela presidenta. 23 

II – ORDEM DO DIA: 24 

Não houve relatoria de processos. Todavia, foi proposta a realização de uma reunião 25 

extraordinária para apreciação e distribuição de processos. Analisadas algumas datas, definiu-se 26 

o dia 30 de março de 2021, às 17 horas. Para a presidenta Tania Cristina Teixeira, as 27 

dificuldades com a tramitação de processos foram potencializadas com a pandemia. Defendeu a 28 

normalização na tramitação dos mesmos, inclusive com a implantação do novo sistema de 29 

informática, que deverá facilitar a tramitação dos processos.  30 

REGISTROS PROFISSIONAIS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA: 31 

NOME Nº REGISTRO Nº PROCESSO 

1- Econ. Andrea Maria Lustosa de Andrade 8548 007/2021 

2- Econ. Dalva Silveira Silva 8549 008/2021  
3- Econ. Aline de Jesus Cardoso de Oliveira 8550 009/2021  
4- Econ. Gabriela Felipe Martins 8551 010/2021 

5- Econ. Lucas Morato Araújo 8552 011/2021 

6- Econ. Aline Batista Ribeiro Narciso 8553 012/2021 

7- Econ. Lucas Mendes Voltarelli 8554 013/2021 

8- Bolsa de Negócios Assessoria Econômica Ltda. 748 014/2021 

III – INFORMES: 32 

3.1 – INFORMES DO COFECON: O conselheiro Antônio de Pádua Ubirajara e Silva falou 33 

do novo sistema de informática desenvolvido pelo Cofecon, em parceria com os Conselhos 34 
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Regionais (Corecons). Esse novo sistema operacional possibilitará a digitalização dos processos 35 

e a padronização de procedimentos em todos os Corecons. Na sequência o conselheiro Antônio 36 

de Pádua Ubirajara e Silva falou de uma proposta, em andamento no Cofecon, de criação de 37 

uma carteira para os novos registrados e para os antigos interessados na troca, a qual terá 38 

assinatura certificada e validade de 5 anos. Para o conselheiro, este serviço será muito bem 39 

recebido pelos colegas economistas. Ainda sobre estes assuntos, foi informado a todos e todas 40 

sobre o envolvimento da equipe do Corecon-MG nas discussões e implantação do novo sistema. 41 

Em uma das próximas reuniões plenárias, será providenciada uma apresentação detalhada do 42 

sistema. A presidenta informou sobre uma reunião promovida pelo Cofecon, que ofereceu 43 

detalhes sobre a implantação do novo sistema, que contou com a participação do gerente 44 

executivo do Corecon-MG e do responsável pelo setor de informática, Aguinaldo Antônio de 45 

Almeida. Por fim, novamente com a palavra, o conselheiro Antônio da Pádua Ubirajara e Silva 46 

convidou a todos e todas a participarem do debate que ocorrerá no próximo dia 18/03/2021, 47 

como abertura da reunião plenária do Cofecon. O tema do debate será sobre cortes de gastos e 48 

política fiscal. 49 

3.2 – POSICIONAMENTO SOBRE O PROCESSO ELEITORAL DO COFECON: A 50 

presidenta esclareceu que a ausência de alguns conselheiros prejudica a discussão sobre este 51 

tema. Foi avaliada pelo plenário a pertinência de deixar este ponto para a reunião plenária do 52 

mês de abril. O conselheiro Gustavo Aguiar Pinto avaliou a intempestividade do assunto e 53 

propôs uma revisão sobre a conveniência de dar andamento a este debate. Por fim, solicitou o 54 

envio, a todos os conselheiros e conselheiras, da minuta elaborada pelo conselheiro Adriano 55 

Miglio Porto. O conselheiro Antônio de Pádua Ubirajara e Silva manifestou sua preocupação 56 

com o desgaste que este assunto pode ter na relação com o Cofecon. Ponderou também sobre a 57 

dificuldade que os novos conselheiros podem ter ao avaliarem um assunto que, além de 58 

polêmico, surgiu em uma outra conjuntura. A conselheira Pamela Lorrany Sobrinho solicitou a 59 

presença do procurador jurídico do Cofecon na reunião que avaliará a minuta do conselheiro 60 

Adriano Miglio Porto. Para a conselheira, a presença do procurador será oportuna para explicar 61 

aos novos conselheiros o funcionamento legal do processo eleitoral. Feito o comentário, o 62 

assunto foi encaminhado para a reunião plenária ordinária do próximo mês de abril.    63 

3.3 – PATROCÍNIO PARA O V ENEI: Com a palavra, a presidenta apresentou a proposta 64 

para apoio do Corecon-MG à realização do V Encontro Nacional de Economia Industrial e 65 

Inovação (ENEI), evento promovido anualmente pela Associação Brasileira de Economia 66 

Industrial e Inovação (ABEIN). Neste ano, devido à pandemia de Covid-19, o evento ocorrerá 67 

de forma online, entre os dias 10 e 14 de maio de 2021. Dando prosseguimento ao assunto, a 68 

presidenta solicitou à conselheira Valquiria Aparecida Assis que compartilhasse os detalhes do 69 

encontro. A conselheira explicou a origem da solicitação, encaminhada a ela por um professor, 70 

membro da comissão organizadora do evento. Disse que a ideia é estender a parceria ora em 71 

discussão para outras ações. Destacou a existência de 160 trabalhos inscritos, o maior número 72 

dos últimos anos. Finalizou informando sobre a participação do Cedeplar/UFMG, bem como do 73 

grande número de colegas economistas. Foi apresentado ainda o valor de patrocínio solicitado, a 74 

ser destinado à editoração da edição especial da revista Nova Economia, de responsabilidade da 75 

Face/UFMG, que terá um número especial vinculado aos artigos apresentados no evento. Essa 76 

editoração tem o custo de aproximadamente R$ 4.000,00. Com o apoio, o Corecon-MG terá 77 

como contrapartida a divulgação de seu nome e logotipo na publicação. A presidenta Tania 78 

Cristina Teixeira destacou a importância de uma decisão do plenário acerca do valor a ser 79 
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patrocinado. Informou ainda a existência de uma Resolução em vigor que estabelece um limite 80 

anual para apoios financeiros fixado na proposta orçamentária, sendo vedado ao presidente a 81 

concessão individualizada de valores superiores a R$ 1.000,00 (um mil reais) sem a aprovação 82 

do plenário do Corecon-MG. Com a palavra, o conselheiro Antônio de Pádua Ubirajara e Silva 83 

ponderou sobre a necessidade de avaliar o valor a ser liberado, em razão da queda de receita. 84 

Para o conselheiro, o evento é importante e deve ser contemplado, mas é necessário ser 85 

parcimonioso, atendendo ao pedido dentro de um senso, que não vá muito além do praticado no 86 

sistema e que não comprometa as contas. Registrou que, no Cofecon, o limite para este tipo de 87 

patrocínio é de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sugeriu o estabelecimento de um limite 88 

proporcional para o Corecon-MG atender às várias demandas de patrocínio. Por fim, o 89 

conselheiro sugeriu uma atualização no valor autorizado pela citada Resolução para liberação de 90 

recurso pela presidência sem consulta ao plenário. Com a palavra, a presidenta Tania Cristina 91 

Teixeira solicitou ao gerente executivo Marco Aurélio Loureiro detalhes sobre uma outra 92 

Resolução em vigor, que normatiza a conceção de recursos para apoio a publicação de livros. 93 

Com a palavra, o gerente executivo informou que a citada Resolução, datada do ano de 2013, 94 

está bastante desajustada com os parâmetros atuais. Como exemplo, citou o fato de o apoio estar 95 

condicionado à cessão dos direitos autorais do livro por um prazo de até 2 (dois) anos ao 96 

Corecon-MG, com direito, inclusive, à comercialização da obra. Outra exigência para conceção 97 

do apoio financeiro é o estabelecimento de um percentual, correspondente à participação 98 

financeira na edição do livro, que daria ao Corecon-MG o direito de decidir sobre a destinação 99 

da publicação, incluindo também a sua comercialização. Outros pontos estabelecidos na 100 

Resolução também carecem de uma nova apreciação. Conduzidos estes esclarecimentos, a 101 

presidenta colocou em apreciação o valor a ser liberado em apoio a realização do V ENEI. Para 102 

melhor apreciação do plenário, foram previamente esclarecidos vários pontos atinentes às 103 

rubricas e ao limite orçamentário disponível para a demanda em apreciação. Após uma 104 

detalhada discussão, o plenário aprovou por unanimidade a liberação do montante de R$ 105 

2.000,00 (dois mil reais), a título de patrocínio institucional, para realização do V ENEI. Os 106 

procedimentos para liberação deste recurso serão executados dentro do restrito aparato 107 

normativo para este tipo de encaminhamento. 108 

3.4 – SITUAÇÃO FINANCEIRA: A presidenta encaminhou e o plenário aprovou uma 109 

articulação da Comissão de Tomada de Contas (CTC) para apreciar a situação financeira e 110 

apresentar uma avaliação na plenária do próximo mês de abril. A conselheira Alzira Alice de 111 

Souza reiterou a proposta de realização de uma reunião mensal da CTC. Dada a proximidade de 112 

finalização do primeiro trimestre de 2021, propôs que a próxima reunião da Comissão já fosse 113 

para apreciação do balancete trimestral e, a partir de maio, iniciar-se-iam as reuniões mensais. 114 

3.5 – NOTA SOBRE PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS: A presidenta colocou em 115 

apreciação a carta recebida do colega economista Gueiver Lucio Gonçalves Canhestro 116 

solicitando ao Cofecon e ao Corecon-MG a elaboração de uma nota sobre o processo de 117 

privatização em curso da Eletrobras, a partir da edição da Medida Provisória nº 1031/2021. A 118 

presidenta registrou que a carta já foi encaminhada para todos os conselheiros e conselheiras, 119 

sugerindo o envio do documento para apreciação da Comissão de Conjuntura e apreciação final 120 

na plenária de abril. O encaminhamento foi aprovado. 121 

3.6 – INFORMES GERAIS: a) Desafio Quero Ser Economista: A presidenta sugeriu a 122 

gravação de uma entrevista com os vencedores do Desafio Quero Ser Economista de 2020, 123 

como forma de homenagear os vencedores deste prêmio nacional e ajudar na promoção da 124 
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edição 2021 do evento. No ano passado, os dois primeiros lugares da competição foram 125 

ocupados por estudantes mineiras. Finalizando, a presidenta convidou os membros professores 126 

da plenária para se engajarem neste projeto, com vistas à divulgação dos cursos de economia; b) 127 

Planejamento estratégico: Dada a pouca disponibilidade de tempo, o conselheiro Lourival 128 

Batista de Oliveira Junior sugeriu uma reunião específica para avaliação e atualização do 129 

planejamento estratégico. Para o conselheiro, o desenvolvimento dos trabalhos será mais 130 

tranquilo neste ano. O plenário aprovou este encaminhamento; c) Aula inaugural na 131 

Unimontes: Por fim, ao falar de sua participação na aula inaugural do semestre letivo do curso 132 

de Economia da Unimontes, a presidenta do Corecon-MG sugeriu a formatação de um projeto 133 

para aproximação do Corecon-MG com as faculdades de economia. A ideia é ter uma proposta 134 

que gere afinidades entre o Corecon-MG com os cursos da área. Com a palavra, o vice-135 

presidente, Gustavo Aguiar Pinto, recomendou que essa proposta fosse tratada no âmbito do 136 

planejamento estratégico. A sugestão do vice-presidente foi aprovada por todos os participantes.    137 

ENCERRAMENTO: Na sequência, a presidenta encerrou os trabalhos, dos quais eu, Marco 138 

Aurélio Loureiro, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pela senhora 139 

presidenta, pelos conselheiros e por mim, presentes na sessão plenária de 16 de março de 2021. 140 
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