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

MG 2 

6ª SESSÃO Ordinária 3 

Ao 9º (nono) dia do mês de junho de 2014 em sua sede, à Rua Paraíba, 777, realizou-se a 6ª 4 

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

presença dos Conselheiros Regionais e Economistas: Pedro Paulo Moreira Pettersen, Daniela de 6 

Almeida Raposo Torres, Antônio de Pádua Ubirajara e Silva, Antonio de Pádua Galvão, 7 

Leonardo Pontes Guerra. Ausentaram-se com justificativas a Conselheira Silvânia Maria Carva-8 

lho de Araújo, Lourival Batista de Oliveira Júnior e Luiz Cláudio Portela Ferreira. A presença 9 

do Conselheiro A abertura dos trabalhos ocorreu às 17 horas e 30 minutos em primeira convo-10 

cação, e nesse momento deu-se início à reunião com a palavra do presidente do CORECON-11 

MG, o Econ. Antonio de Pádua Ubirajara e Silva que, presidindo a mesa, convidou para 12 

assessorar a plenária o Gerente Executivo, Loir Vasconcelos e a Assessora Jurídica, Gabriela 13 

Ferrari Veras.  14 

I- EXPEDIENTE: 15 

1. LEITURA/RETIFICAÇÃO/APROVAÇÃO DA ATA DA 5ª REUNIÃO PLENÁRIA 16 

ORDINÁRIA DE 12 DE MAIO DE 2014. Os conselheiros leram a ata da 5ª reunião plenária 17 

ordinária, que após algumas correções foi aprovada por unanimidade. 18 

2. NOVO REGIMENTO INTERNO. O Presidente informou aos presentes sobre a necessi-19 

dade de se readequar e atualizar o regimento do Corecon|MG com o do COFECON em decor-20 

rência de estar defasado. O atual regimento data de 1986. A Conselheira Daniela de Almeida 21 

Raposo Torres avaliará o atual regimento e enviará uma proposta de atualização para os con-22 

selheiros. Assunto esse que será abordado na 7ª plenária.  23 

3. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. O Presidente apresentou e deliberou a  necessidade 24 

de se avaliar as condições econômicas financeiras deste CORECON|MG objetivando apresentar 25 

uma solução para tal pendência. Foi acordado entre os participantes, es-pecialmente os 26 

Conselheiros Pedro Paulo Moreira Pettersen, Leonardo Pontes Guerra, Silvânia Maria Carvalho 27 

de Araújo, com o suporte da gerência executiva e assessoria jurídica, a apresentarem estudos que 28 

possibilitem tomada de decisão sobre tal assunto. Para isso foi acordada reunião entre os citados 29 

para o próximo dia 23|junho para a apresentação e simulações sobre o PCS. 30 

4. ELEIÇÃO.  O Presidente enfatizou o processo eleitoral e pediu aos participantes indicações 31 

sobre a composição da comissão eleitoral. Assunto esse que será tratado na próxima plenária. 32 

5. REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Dada a palavra ao Presidente, ele solicitou ao 33 

gerente executivo esclarecer os ajustes nas rubricas orçamentárias, que informou a todos que os 34 

ajustes foram feitos juntamente com o contador e que o Plano de Contas já estava legalmente 35 

ajustado. Novamente com a palavra, o Presidente informou aos presentes que finalmente, por 36 

meio de reclamação junto a ANATEL, conseguiu cancelar definitivamente a linha de telefonia 37 

móvel que era da Presidência e que estava em poder do antigo presidente e extraviada desde 38 

outubro de 2012 e ao mesmo tempo, o ressarcimento do valor da conta, na ordem de R$ 39 

6.300,15 (seis mil trezentos reais e quinze centavos) que serão descontados nas futuras contas do 40 

Conselho. 41 

6. DELEGADO DE MONTES CLAROS. O Presidente informou aos presentes que a Coorde-42 

nadora do Curso Ciências Econômicas - UNIMONTES de Montes Claros, profa. Luciana Maria 43 
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Costa Cordeiro indicou o economista Ramon Pereira Batista, registro nº 7394 para Delegado em 44 

Montes Claros. Após apresentação da indicação feita pelo Presidente, nome foi acatado. O Pre-45 

sidente solicitou à gerência executiva. 46 

7. REFORMA DO SETOR DE REGISTRO. O Presidente informou aos presentes que após a 47 

conclusão da reforma do auditório, a área a ser priorizada no conselho será a de Registro. Enfati-48 

zou que o registro é a vitrine do conselho e as atuais instalações depõem o conselho. Dada a 49 

palavra ao gerente executivo, o mesmo esclareceu que alunos do curso de design de interiores da 50 

Fumec apresentarão layout descritivo que servirá de parâmetro para as reformas desse setor. A 51 

data prevista para isso, acordada, é para o dia 07|julho|2014. Ao mesmo tempo, o Presidente 52 

abordou a sugestão de se fazer uma PPP para a garagem e a plenária solicitou estudos|propostas 53 

para a próxima plenária. 54 

8. AÇÃO POLÍTICA DE APROXIMAÇÃO JUNTO ÀS SECRETARIAS|AUTARQUIAS 55 

(FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) E DE ESCOLAS SUPERIORES, ENTIDA-56 

DES EMPRESARIAIS E VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. O Presidente defendeu a 57 

urgente ação, objetivando resgatar o conceito do conselho, inclusive se disponibilizando e exi-58 

gindo da gerência executiva, agendamento com as entidades ainda para o mês de junto. Enfa-59 

tizou que vários conselheiros se disponibilizam para junto desenvolverem essa ação. Esclareceu 60 

que já existem reuniões agendadas e que os resultados das mesmas serão comentados na pró-61 

xima plenária. 62 

9. ATRASO DOS PROCESSOS POR PARTE DOS CONSELHEIROS. O Presidente, a 63 

pedido da gerência executiva solicitou dos conselheiros, agilidade na devolução dos processos, 64 

objetivando atender com urgência as solicitações dos registrados. Enfatizou também a neces-65 

sidade de maior assertividade nos pareceres, facilitando desta forma, as orientações para o corpo 66 

técnico do conselho. O Conselheiro Pedro Paulo Pettersen esclareceu que solicitou anterior-67 

mente à gerência executiva estudo de fluxo de processos para compreender o porque dos atrasos 68 

na devolução e solução dessas pendências. O gerente executivo informou que entregará ao Con-69 

selheiro os fluxos bem como os prazos médios apurados nesses processos até a próxima 70 

plenária. 71 

10. ATENDMENTO À IMPRENSA. O Presidente informou que a agência de comunicação 72 

passou a adotar ações de geração de pauta junto aos veículos de comunicação e para isso, os 73 

Conselheiros serão solicitados pela agência a se pronunciarem, respeitando-se logicamente a 74 

expertise de cada conselheiro. Ao mesmo tempo, informou que existem demandas geradas pelos 75 

veículos de comunicação e que exigem do Conselho uma resposta rápida. Solicitou à gerência 76 

executiva acompanhar essa ação junto à agência e assessorá-la nos casos de dúvidas quanto a 77 

que conselheiros consultar. Esse tipo de ação, enfatizou o Presidente, contribui em muito para o 78 

posicionamento deste Conselho. 79 

11. PLANO EXECUTIVO DA GERÊNCIA. Dada a palavra à gerência executiva, essa apre-80 

sentou as ações descritivas que serão cumpridas dentro dos prazos estabelecidos. Foi entregue a 81 

cada conselheiro cópia desse plano de ação descritivo. Ao mesmo tempo, a gerência executiva, 82 

atendendo pedido feito durante a 5ª Plenária, acontecida em 15|maio do corrente ano, pontuou 83 

que várias decisões são tomadas na plenária e ficam esquecidas, porque há necessidade de um 84 

Gerente Executivo que cobre de todos - funcionários e conselheiros - a execução do deliberado, 85 

o gerente executivo esclareceu que passará tal procedimento. Ainda com a palavra, o gerente 86 
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executivo informou a todos que a partir do dia 18|06|2014 os procedimentos relacionados à 87 

Ouvidoria já estarão funcionando por meio da ouvidoria@corecon-mg.org.br, possibilitando ao 88 

Conselheiro Antônio Galvão, Ouvidor deste CORECON|MG, a atender as solicitações dos 89 

registrados e à sociedade. 90 

12. RELATOS DO COFECON. Dada a palavra ao Conselheiro Federal, Róridan Duarte, esse 91 

informou sobre o andamento do PLS 658/2007 foi retirado da pauta da Comissão de Assuntos 92 

Sociais do Senado Federal, por força de pedido de vistas do Senador José Agripino Maia, na 93 

sessão de 14.05.2014 e que na mesma ocasião, o Senador José Agripino Maia também propôs 94 

uma audiência pública para exame do assunto que, em princípio, ficou agendada para o dia 95 

10/06/2014, tendo agora sido adiada para a data provável de 07.08.2014, em razão de decisão 96 

entre o Senador José Agripino Maia e o Presidente da CAS - Senador Waldemir Moka.  97 

II- ORDEM DO DIA. 98 

1. DISCUSSÃO/HOMOLOGAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE REGISTRO, 99 

CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E REMISSÃO.  100 

 101 

 102 

 103 

 104 

 105 

 106 

 107 

 108 

 109 

 110 

 111 

 112 

 113 

 114 

 115 

 116 

 117 

 118 

 119 

Processos homologados pela Plenária de 09/06/2014: 120 

PROCESSOS DE REGISTRO APRECIADOS E HOMOLOGADOS: 121 

Registros Profissionais de Pessoa Física 122 

QUANT. NOMES Nº REGISTRO Nº PROCESSO 

01) MARINA SILVA MENDES - Ad Referendum 8098 189/2014 

02) 
APARECIDA ESTELA M. DE S. RODRIGUES – Ad 
Referendum 8099 190/2014 

03) ANGÉLICA EVARISTO DE OLIVEIRA RABELLO 8100 194/2014 

04) GLAUCO MAGNO RIBEIRO 8101 195/2014 
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05) REGINA DE SOUZA SILVA 8102 196/2014 

06) LUCAS RESENDE AARAO 8103 197/2014 

07) LEONARDO LAGE D AZEVEDO CARNEIRO 8104 166/2014 

08) 
WALACE VINICIUS PEIXOTO BATISTA – Ad 
Referendum 8105 198/2014 

09) GUILHERME ABRAHAO RECCHIONI 8106 201/2014 

10) FELIPE ABREU SALOMAO    8107   202/2014 

11) JOAO PAULO DOS SANTOS BARBOSA  8108 199/2014 

12) PATRICIA MARIA DE LARA RESENDE 8109 200/2014 

13) DANIEL NUNES DE SIQUEIRA CAMPOS 8110 203/2014 

14) ENRICO FERREIRA VIOTTI 8111 206/2014 
15) MARCELO ZYGIELSZYPER 8112 212/2014 

RELATÓRIO DO REGISTRO E DA FISCALIZAÇÃO. O Plenário deliberou, por unani-123 

midade, pela cobrança da penalidade pecuniária a Pessoa Jurídica fiscalizada relacionada na 124 

tabela abaixo, multa, e inscrição da mesma em Dívida Ativa, que foi motivada pelo exercício 125 

ilegal da profissão do Economista, ou seja, descumprimento da legislação vigente, decisão pro-126 

ferida em conformidade com o Parecer/voto do(a) Conselheiro(a) Relator(a).  127 

 128 

 129 

 130 

2. DISTRIBUIÇÃO DE NOVOS PROCESSOS. Os novos processos foram distribuídos pela 131 

gerência entre todos os conselheiros presentes. 132 

III- INFORMES.  133 

1- Obras auditório. O Presidente informou que as obras no auditório já contemplaram as 134 

reformas dos assentos e aplicação de novo carpete e que a sonorização e vídeo serão concluídos 135 

ainda neste mês. Após isso haverá uma nova pintura do mesmo e aplicação de plotter na porta 136 

principal, objetivando iniciarmos os cursos de educação continuada já no mês de agosto do 137 

corrente ano.  138 

2- Eventos. Dada a palavra ao gerente executivo, esse esclareceu que para a realização da 6ª 139 

Gincana Mineira de Economia só está faltando o patrocinador BDMG aprovar o pedido para 140 

divulgar as premiações e as demais ações, como o local onde acontecerá a Gincana já está con-141 

firmado. O gerente executivo enfatizou ainda, que o Centro Universitário Una sediará essa 6ª 142 

Gincana, sendo inclusive responsável pela cessão do espaço dos jogos bem como no almoço e 143 

lanches para os participantes. Esclareceu também que a divulgação da mesma já está 144 

acontecendo nos meios de comunicação do conselho. Por outro lado, o gerente executivo escla-145 

receu a necessidade de se eleger a comissão avaliadora para o Prêmio Minas de Economia. Dada 146 

a palavra ao Presidente, esse solicitou à gerência executiva se reunir com o BDMG, principal 147 

patrocinador do Prêmio Minas de Economia, a avaliar a possibilidade de indicar alguns nomes 148 

que comporão essa comissão e que será submetida aos Conselheiros na próxima plenária. O 149 

gerente executivo solicitou novamente a palavra ao Presidente para esclarecer sobre o evento 150 

relativo ao Dia do Economista que acontecerá em 13|agosto. O gerente executivo informou que 151 
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fechou parceria com o IBMEC que sediará o encontro em comemoração ao Dia do Economista. 152 

O horário acordado será as 09h00 e solicitou à Plenária indicação de profissionais de peso para 153 

discutirem a profissão e o mercado de economia no país. O Presidente salientou a importância 154 

desse tipo de evento e fará contato com profissionais objetivando atender pedido solicitado pela 155 

instituição. 156 

3- SITE|AGENDA ELETRÔNICA|NEWSLETTER.Dada a palavra ao Presidente, ele soli-157 

citou à gerência executiva explicar o que está acontecendo com esses veículos de comunicação 158 

do conselho. O gerente executivo explicou que a empresa Jota Campelo, por meio de um par-159 

ceiro está ajustando o site e que demandará para a gerência executiva e para a agência de 160 

comunicação a atualização do site em termos de teste. Tão logo conclua-se a atualização, o site 161 

será publicado definitivamente. O prazo acordado para que isso ocorra terminará no dia 15|julho 162 

|2014 quando a primeira tentativa de publicação será feita e assim o site estará corretamente 163 

ajustado e atualizado. O gerente executivo, contudo, esclareceu que existem problemas na arqui-164 

tetura do site e que os investimentos para ajustá-lo seriam muito maiores se o conselho focasse 165 

em desenvolver não de um site, e sim um portal que permita uma interatividade maior com os 166 

vários públicos que se relacionam com este conselho. O gerente executivo, ainda com a palavra, 167 

esclareceu que a agenda eletrônica e a newsletter seguem seus propósitos originais e que as da-168 

tas de divulgação permanecem inalteradas. 169 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos, 170 

para os quais, eu, Loir Jorge Vasconcelos de Oliveira, Gerente Executivo, redigi a presente 171 

ATA, que depois de lida e considerada conforme, vai assinada pelos conselheiros presentes, 172 

pelo Senhor Presidente, pelo Gerente Executivo e Assessora Jurídica. Sala das Sessões, 09 de 173 

junho de 2014.  174 
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