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ATA DA 6º REUNIÃO PLENÁRIA DO  1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 10ª REGIÃO – MG 2 

6ª SESSÃO ORDINÁRIA 3 

No 10º (décimo) dia do mês de junho de 2021, realizou-se, por meio de videoconferência, a 6ª 4 

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, Misma Ferreira de Paula, Alzira Alice de Souza, Ario Maro 7 

de Andrade, Valquíria Aparecida Assis e João Vitor Leite Rodrigues. A presidenta informou as 8 

ausências justificadas da conselheira Pamela Lorrany Sobrinho e do conselheiro Paulo Roberto 9 

Paixão Bretas, e o atraso justificado da conselheira Misma Ferreira de Paula. A abertura dos 10 

trabalhos ocorreu às 17:30 horas. Em segunda convocação, deu-se início à reunião. Com a 11 

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

executivo, Marco Aurélio Loureiro, e a procuradora jurídica do Corecon-MG, Dra. Mariana 13 

Soares Rocha Vieira. 14 

I – EXPEDIENTE: 15 

1.1 – APROVAÇÃO DA ATA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 16 

13/05/2021: Após a leitura da ata, a mesma foi discutida, tendo recebido uma emenda 17 

modificativa proposta pelo conselheiro Paulo Roberto Paixão Bretas e confirmada pelo plenário, 18 

que ao final aprovou a ata por unanimidade.  19 

1.2 – RESOLUÇÃO SOBRE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO/PATROCÍNIO:  20 

A Resolução dispõe sobre o regramento na concessão de apoio financeiro às atividades, projetos 21 

e eventos de interesse dos economistas no âmbito do Corecon-MG, facultando à presidência a 22 

concessão individualizada, em cada caso, de valores superiores a R$ 2.000,00 (dois mil reais) 23 

sem a aprovação do plenário do Corecon-MG. A minuta da Resolução, encaminhada 24 

antecipadamente, foi discutida e aprovada com emenda modificativa em seu Art. 5º, sendo essa 25 

modificação a única apresentada. Em seguida, a Resolução foi aprovada e ficou de ser 26 

encaminhada aos conselheiros e, posteriormente, publicada.    27 

II – ORDEM DO DIA: 28 

2.1 – PROCESSO EMPRESA ENERGISA: Com a palavra, o vice-presidente do Corecon-29 

MG e relator do processo, Gustavo Aguiar Pinto, informou que o processo fiscal é oriundo do 30 

setor de fiscalização do Conselho, que apurou através da Relação Anual de Informações Sociais 31 

(RAIS) a existência de profissionais economistas no quadro de funcionários da citada empresa. 32 

Inicialmente, a empresa Energisa se negou a prestar os esclarecimentos solicitados pelo 33 

Corecon-MG. Houve recurso ao Cofecon, que não avaliou o mérito do assunto, mas tão somente 34 

a intempestividade do mesmo, devolvendo-o ao Corecon-MG. Com a palavra, a procuradora 35 

Mariana Soares Rocha Vieira esclareceu que, em outro momento do processo, a empresa 36 

apresentou recurso demonstrando que os profissionais citados no processo não eram economista. 37 

Ainda com a palavra, a procuradora esclareceu que a jurisprudência, nestes casos, não é 38 

favorável, por entender que o Corecon-MG não tem legitimidade para autuar empresas que não 39 
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têm como objeto principal as áreas de trabalho vinculadas às atividades econômicas, como é o 40 

caso da Energisa. Finalizou sugerindo a alteração do parecer. Para o vice-presidente e relator do 41 

processo, Gustavo Aguiar Pinto, considerando que a empresa prestou as informações 42 

necessárias, a melhor alternativa é, de fato, revogar a decisão e promover o arquivamento do 43 

processo. Com esta indicação apresentada pelo relator do processo, a presidenta Tania Cristina 44 

Teixeira consultou o plenário, que referendou por unanimidade o encaminhamento sugerido. Na 45 

sequência, a procuradora Mariana Soares Rocha Vieira solicitou sua saída da reunião, se 46 

colocando à disposição para novos esclarecimentos. Em nome do plenário, a presidenta 47 

agradeceu a participação da procuradora Mariana Soares Rocha Vieira.  48 

2.2 – DISCUSSÃO/HOMOLOGAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE REGISTRO 49 

NOMES Nº REGISTRO Nº PROCESSO 

Econ. Karla Januzi Lopes 8558 037/2021 

Econ. Marco Aurelio Mio 8559 038/2021 

Econ. Guilherme Garnett 8560 039/2021 

Econ. Jose Carlos Alves Martins (reativação) 6228 051/2021 

Econ. Aparecida de Cassia Moreira Duarte 8565 048/2021 

Primeiro registro profissional – Igor Vallinote Veloso 

(internacionalista) 

001/i  035/2021 

Econ. Mabel Pimenta de Almeida 8566 052/2021 

Econ. Fernando Soares Toledo 8567 053/2021 

III – INFORMES GERAIS: 50 

3.1 – INFORMES SOBRE A GINCANA E A CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DA 51 

PROFISSÃO: O conselheiro Lourival Batista de Oliveira Junior e o gerente executivo Marco 52 

Aurélio Loureiro representaram o Corecon-MG em reunião do sistema Cofecon/Corecons que 53 

discutiu a realização da X Gincana Nacional de Economia e o lançamento de uma campanha de 54 

valorização profissional. A pedido da presidenta Tania Cristina Teixeira, o gerente executivo fez 55 

os primeiros relatos do que fora discutido na referida reunião, destacando a realização da X 56 

Gincana Nacional de Economia e de sua etapa regional. O gerente executivo informou que as 57 

inscrições à Gincana são voltadas aos estudantes regularmente matriculados no curso de 58 

graduação em Ciências Econômicas ou outros cursos regulamentados pelo Cofecon, em 59 

instituições de ensino superior credenciadas pelo Ministério da Educação. Foi registrado ainda 60 

que, a Gincana consistirá em duas etapas, sendo uma delas regional e a outra nacional, ambas 61 

organizadas e coordenadas pelo Cofecon, embora a etapa regional deva contar com o apoio do 62 

Corecon-MG. Ambas as etapas da competição serão realizadas integralmente em ambiente 63 

virtual, tendo sido o jogo desenvolvido pelo professor Paulo Sandroni. Em seguida, foi 64 

explicada a dinâmica da campanha de valorização profissional, a qual consiste em uma série de 65 

imagens elaboradas pelo Cofecon para publicação nas redes sociais, sites e outros canais de 66 

comunicação dos Corecons. Tais imagens destacam as diversas áreas do mercado de trabalho 67 

para os economistas, tendo como tema central “A atuação do economista na crise”, conforme 68 
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definido pelo Cofecon. A campanha inclui ainda a disponibilização, por parte do Cofecon, de 69 

um avatar comemorativo dos 70 anos da profissão do economista para utilização em redes 70 

sociais. Com a palavra, o conselheiro Lourival Batista de Oliveira Junior salientou a restrita 71 

capacidade financeira do Cofecon para desenvolver uma campanha mais massificada e 72 

abrangente, inclusive pedindo para os regionais ajudarem nas divulgações da Gincana e da 73 

campanha de valorização da profissão. Com relação à Gincana, o conselheiro Lourival Batista 74 

de Oliveira Junior destacou a importância de uma articulação individual com cada um dos 75 

coordenadores dos cursos vinculados ao sistema Cofecon/Corecons em Minas Gerais, com 76 

vistas a garantir uma boa participação na etapa regional. A presidenta Tania Cristina Teixeira 77 

reforçou a importância da proposta apresentada pelo conselheiro Lourival Batista de Oliveira 78 

Junior. 3.2 – PRÊMIO MULHER TRANSFORMADORA: Com a palavra, a presidenta 79 

informou que o Corecon-MG terá que indicar, antes da próxima plenária, os nomes para o 80 

Prêmio Mulher Transformadora 2021, promovido pelo Cofecon. Disse já ter conversado com 81 

algumas participantes da Comissão de Mulheres e amadurecido a ideia de indicarem a 82 

economista e ex-presidenta do Corecon-MG, Maria Regina Nabuco, cuja trajetória profissional 83 

enquanto formuladora de políticas públicas para o combate à fome e às desigualdades sociais 84 

continua impactando positivamente na sociedade. Foi registrado, inclusive, que o auditório da 85 

sede do Corecon-MG leva o nome de Maria Regina Nabuco. Ainda segundo a presidenta Tania 86 

Cristina Teixeira, independentemente de Maria Regina Nabuco ganhar o Prêmio Mulher 87 

Transformadora, esta seria uma boa oportunidade de homenageá-la. De imediato, os 88 

conselheiros Ario Maro de Andrade e Lourival Batista de Oliveira Junior se manifestaram a 89 

favor da homenagem e foram seguidos por todos os demais participantes. Com a aprovação da 90 

proposta, a presidenta Tania Cristina Teixeira sugeriu ainda a possibilidade de vincular o nome 91 

da professora e ex-presidenta do Corecon-MG ao XXXIII Prêmio Minas de Economia (PME), 92 

às atividades do Mês do Economista 2021 e a outras iniciativas do Corecon-MG. Com relação 93 

ao PME, considerou-se importante uma consulta prévia ao conselheiro Adriano Miglio Porto. 94 

3.3 – CORECON ACADÊMICO: A presidenta solicitou um informe sobre a liberação de 95 

verba solicitada pelo Corecon Acadêmico com a finalidade de confecção de brindes (canecas). O 96 

gerente executivo esclareceu que o processo para liberação do recurso, aprovado em 97 

aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais), é bem simples e não apresentará nenhuma 98 

dificuldade operacional. Disse já ter conversado com os membros do Corecon Acadêmico, que 99 

deverão apresentar o layout das canecas e os orçamentos. O pagamento será feito diretamente 100 

para a empresa que apresentar o menor preço. 3.4 – INSTITUTO CORECON CULTURAL: 101 

A presidenta lamentou a ausência do ex-conselheiro Gelton Pinto Coelho Filho e da conselheira 102 

Pamela Lorrany Sobrinho, que estão à frente do Instituto, para iniciar uma discussão sobre a 103 

finalização do processo de constituição legal do mesmo, registrando que o Instituto possui total 104 

independência em relação ao Corecon-MG. Por fim, a presidenta ressaltou a importância do 105 

Instituto, pela facilidade que o mesmo teria na realização de cursos, pesquisas e outras 106 

atividades. 3.5 – NÚCLEO DE PERÍCIA: A presidenta relembrou a indicação do conselheiro 107 
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Antônio de Pádua Ubirajara e Silva e da conselheira Alzira Alice de Souza como representantes 108 

do Corecon-MG junto ao Núcleo de Perícia Econômico-Financeira e Internacionalista de Minas 109 

Gerais. 3.6 – GINCANA REGIONAL E NACIONAL DE ECONOMIA: Foi disponibilizado 110 

e apresentado um cronograma com todos os passos necessários para a realização da etapa 111 

regional da V Gincana Nacional de Economia. As inscrições para a etapa regional acontecerão 112 

até o dia 14 de julho de 2021. Os ganhadores da etapa regional de cada estado brasileiro 113 

concorrerão na etapa nacional da competição, que ocorrerá durante a realização do XXIV 114 

Congresso Brasileiro de Economia, entre os dias 06 e 07 de setembro de 2021. Foram 115 

salientadas as providencias essenciais para a realização da etapa regional da Gincana em Minas 116 

Gerais, envolvendo: a) definição dos conselheiros com a incumbência de articular a realização 117 

da Gincana junto a todas as faculdades de Economia do estado, conforme já antecipado pelo 118 

conselheiro Lourival Batista de Oliveira Junior; b) definição da comissão que selecionará o 119 

ganhador na etapa regional; c) definição dos valores das premiações para os vencedores da etapa 120 

regional. Com relação à indicação de conselheiros para fazer contato direto com as faculdades 121 

mineiras de Economia, a presidenta sugeriu a divisão dessa incumbência entre os conselheiros 122 

professores, para que cada um pudesse fazer contato com um determinado número de 123 

faculdades. A assessora de comunicação do Corecon-MG, Gabriela Carraro, solicitou a palavra 124 

para informar da preparação já feita referente à divulgação da Gincana, bem como do prêmio 125 

Brasil de Economia e do Prêmio Minas de Economia. Disse também ser possível disponibilizar 126 

a listagem das faculdades e os nomes dos respectivos coordenadores dos cursos de graduação. 127 

Na sequência, foi projetado o rol de todas as escolas e sugeridos os nomes dos seguintes 128 

conselheiros para fazer contato com as mesmas:  129 

Articulação por faculdade 

Faculdade Conselheiro(a) responsável 

IBMEC Tania Cristina Teixeira 

UNA Paulo Roberto Paixão Bretas 

PUC Ario Mário de Andrade 

UFMG Marcos Flávio Cunha Resende 

UFMG – R.E.I. Marcos Flávio Cunha Resende 

UNIMONTES Tania Cristina Teixeira 

UFU Tania Cristina Teixeira 

UFV Gustavo Aguiar 

UFSJ Lourival Batista de Oliveira Junior 

UFJF Lourival Batista de Oliveira Junior 

UNEC Gustavo Aguiar  

FACSAE Adriano Miglio (a confirmar) 

UFOP Pamela Lorrany Sobrinho (a confirmar) 

FACESM Lourival Batista de Oliveira Junior 
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UFJF Lourival Batista de Oliveira Junior 

UNIFAL Lourival Batista de Oliveira Junior 

ARNALDO Tania Cristina Teixeira 

UNICESUNAR Tania Cristina Teixeira 

Com relação à composição da comissão para definir o ganhador da etapa regional da Gincana, 130 

os nomes ficaram de ser indicados na plenária de julho. Quanto aos valores das premiações, 131 

ficou decidido que a presidenta fará uma consulta aos conselheiros. 3.7 – SEMINÁRIO DE 132 

ECONOMIA MINEIRA: A presidenta salientou a necessidade de se definir uma comissão 133 

para começar a articular a realização do encontro, que ocorrerá no próximo mês de agosto, 134 

integrando a programação comemorativa do Mês do Economista. Ficaram definidos os nomes 135 

dos conselheiros Ario Maro de Andrade, Gustavo Aguiar Pinto, Alzira Alice de Souza e Tania 136 

Cristina Teixeira. 3.8 – REFORMA DA SEDE: Com autorização do plenário, foi selecionada a 137 

empresa para fazer o projeto inicial, o que irá balizar o processo de seleção da empresa 138 

responsável pela execução das obras. 3.9 – SITUAÇÃO FINANCEIRA: Dado o adiantar da 139 

hora, foi solicitado o envio dos demonstrativos contábeis e financeiros referentes aos primeiros 140 

meses de 2021. ENCERRAMENTO: Na sequência, a presidenta encerrou os trabalhos, dos 141 

quais eu, Marco Aurélio Loureiro, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai 142 

assinada pela senhora presidenta, pelos conselheiros e por mim, presentes na sessão plenária de 143 

10 de junho de 2021. 144 
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