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ATA DA 7º REUNIÃO PLENÁRIA DO  1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 10ª REGIÃO – MG 2 

7ª SESSÃO ORDINÁRIA 3 

No 15º (décimo quinto) dia do mês de julho de 2021, realizou-se, por meio de videoconferência, 4 

a 7ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia – 10ª Região – MG, com a 5 

presença remota dos conselheiros e economistas: Tania Cristina Teixeira, Lourival Batista de 6 

Oliveira Júnior, Alzira Alice de Souza, Paulo Roberto Paixão Bretas, Adriano Miglio Porto, 7 

Emmanuele Araújo da Silveira, Misma Ferreira de Paula, Ario Maro de Andrade e Valquíria 8 

Aparecida Assis. A presidenta informou as ausências justificadas dos conselheiros Antônio de 9 

Pádua Ubirajara e Silva e Felipe Paschoal de Moura e da conselheira Adriane Fagundes 10 

Sacramento. A abertura dos trabalhos ocorreu às 17:00 horas. Com a palavra, a presidenta Tania 11 

Cristina Teixeira convidou para assessorar a plenária o gerente executivo do Corecon-MG, 12 

Marco Aurélio Loureiro, e o assessor jurídico do Conselho, Glaydson José da Silva. 13 

I – EXPEDIENTE: 14 

1.1 – APROVAÇÃO DA ATA DA 6ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 15 

10/06/2021: Após leitura e discussão da ata, a mesma foi aprovada por unanimidade.  16 

1.2 – RESOLUÇÃO SOBRE ELEIÇÕES 2021: O plenário discutiu a Resolução que 17 

estabelece o regime de votação para as eleições diretas do Corecon-MG do ano de 2021, fixando 18 

as instruções gerais para a realização das eleições de delegado-eleitor efetivo e suplente, para 19 

renovação do primeiro terço dos cargos de conselheiros regionais, bem como consulta para 20 

presidente e vice-presidente, além de dar outras providências. Foi escolhida também a Comissão 21 

Eleitoral de 2021, que será presidida pelo economista professor Cândido Luiz de Lima 22 

Fernandes e composta pelos membros efetivos Ario Maro de Andrade e Emmanuele Araújo da 23 

Silveira e pelo membro suplente Lourival Batista de Oliveira Junior. Após apreciação do 24 

plenário, a referida Resolução foi aprovada. 25 

II – ORDEM DO DIA: 26 

2.1 – DISCUSSÃO/HOMOLOGAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE REGISTRO, 27 

CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E REMISSÃO: 28 

2.1.1 – REGISTROS PROFISSIONAIS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA: 29 

NOME Nº REGISTRO Nº PROCESSO 

FELIPE LEONEL GOMES 8568 054/2021 

ECON. KARINA GABRIELLE CAETANO SILVA 8569 057/2021  
2.1.2 – PROCESSOS DE CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DE REGISTRO 30 

NOMES Nº REGISTRO Nº PROCESSO  DELIBERAÇÃO 

CLAUDIA KEMPER GOULART 

DA COSTA 
RD 5579 

334/2018                      INDEFERIDO 

POLLYANA MUNDIM MELO RD 7280 248/2019                                  INDEFERIDO 

THAIS VIEIRA AZEVEDO RD 8274 186/2018                                    DEFERIDO 

VICTOR BARCELOS FERREIRA RD 8373 136/2018                                   DEFERIDO 
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LUCIANA PORTO PROENÇA RD 5716 199/2017                                   DEFERIDO 

IARA BRAGA MACHADO RD 7037 182/2018                                   DEFERIDO 

III – INFORMES GERAIS: 31 

3.1 – DEFINIÇÃO DA COMISSÃO AVALIADORA DO PRÊMIO MINAS DE 32 

ECONOMIA: A pedido da presidenta Tania Cristina Teixeira, o conselheiro Adriano Miglio 33 

Porto fez os primeiros esclarecimentos referentes ao andamento do processo de patrocínio do 34 

Prêmio Minas de Economia (PME) junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 35 

(BDMG). O conselheiro informou que os procedimentos internos junto ao banco estão 36 

transcorrendo conforme o previsto. Também foi informado que o cronograma de execução do 37 

PME 2021 está regular, cumprindo as etapas e prazos pré-estabelecidos. Em seguida, foram 38 

apreciados os nomes indicados para a comissão avaliadora do PME 2021. Após avaliação, foi 39 

escolhido como membro e presidente da comissão o professor Cândido Luiz de Lima Fernandes, 40 

sendo a comissão complementada pelos professores Ronaldo Nazaré, do curso de Relações 41 

Econômicas Internacionais da UFMG, e Rosa Lívia Gonçalves Montenegro, da UFJF. Na 42 

oportunidade, a presidenta Tania Cristina Teixeira sugeriu o resgate do projeto de registro da 43 

história do Corecon-MG e da trajetória de economistas mineiros de relevância, bem como a 44 

criação de um prêmio em homenagem aos economistas mineiros que tenham, ao longo de suas 45 

vidas, se dedicado ao desenvolvimento econômico e social em nosso estado. O conselheiro 46 

Adriano Miglio Porto sugeriu a definição de uma caracterização padronizada, estabelecendo 47 

critérios mínimos para escolha dos homenageados, não somente in memorian. O plenário, por 48 

unanimidade, aprovou a proposta oferecida pela presidenta, que solicitou a manifestação dos 49 

conselheiros com disposição para ajudar no encaminhamento da sugestão apresentada, o qual 50 

será dado nas próximas reuniões. 3.2 – AVALIAÇÃO DA GINCANA NACIONAL DE 51 

ECONOMIA E DEFINIÇÃO DA COMISSÃO AVALIADORA DA 2ª ETAPA DA 52 

COMPETIÇÃO: A assessora de comunicação Gabriela Carraro, após destacar a participação 53 

do Corecon Acadêmico no processo de divulgação da Gincana Nacional de Economia, informou 54 

que Minas Gerais ficou em segundo lugar no número de inscritos da competição, atrás somente 55 

do estado de São Paulo. São 69 participantes com participação já confirmada e outros 11 ainda 56 

com pendências. Em todo o Brasil, foram 685 inscritos. Em Minas Gerais, a universidade com 57 

maior número de inscritos foi a UFJF, com 29 participantes, seguida das seguintes outras 58 

instituições de ensino: UFMG – 15 inscritos; UFOP – 08 inscritos; da PUC Minas – 05 inscritos; 59 

UNIFAL e UMA – 03 inscritos; UFV e UFSJ – 02 inscritos; Pitágoras, UFVJ, IBMEC, Arnaldo 60 

e outras – 01 inscrito. A presidenta, ao destacar a participação das universidades, ressaltou a 61 

importância de manter uma relação de proximidade cada vez mais sólida com as mesmas, 62 

sugerindo a participação dos coordenadores dos vários cursos de economia nas programações 63 

atinentes ao Mês do Economista, a serem estabelecidas para o mês de agosto. Foi registrado que 64 

a UFU não teve nenhum participante. Em seguida, o plenário elegeu a comissão responsável por 65 

classificar os cinco participantes aprovados na primeira fase da etapa regional da Gincana. A 66 

comissão ficou constituída pelas conselheiras Valquíria Aparecida Assis, Alzira Alice de Souza 67 
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e pelo conselheiro Adriano Miglio Porto. 3.3 – CORECON ACADÊMICO: A presidenta 68 

Tania Cristina Teixeira deu boas-vindas aos representantes do Corecon Acadêmico, que em 69 

seguida se apresentaram para o plenário. Para o presidente do Corecon Acadêmico, Luan Reis, 70 

que é aluno da UNA, o maior desafio é a aproximação com os estudantes de todo o estado. O 71 

conselheiro Adriano Miglio Porto ressaltou que a solução dos problemas coletivos passa pelas 72 

ações institucionais e que, portanto, a vivência dos estudantes no Corecon Acadêmico e a sua 73 

sinergia com o Corecon-MG será uma espécie de treinamento, que servirá para futuras relações 74 

sociais e profissionais. Para a presidenta Tania Cristina Teixeira, a própria divulgação da 75 

gincana foi uma demonstração da importância do Corecon Acadêmico. Finalizou reforçando a 76 

ideia de um trabalho conjunto mais articulado e próximo, para propiciar aos estudantes uma 77 

vivência dentro do Corecon-MG como ela própria e outros conselheiros tiveram enquanto 78 

estudantes. Na sequência, o conselheiro Lourival Batista de Oliveira Júnior solicitou a palavra 79 

para se despedir da reunião devido a um compromisso na universidade, antes deixando dois 80 

registros: uma sugestão ao Corecon Acadêmico para viabilização da carteirinha de estudantes e 81 

um questionamento quanto à possibilidade de incorporação do curso de bacharelado em 82 

Economia da Universidade Federal de Varginha no rol de graduações com direito a registro de 83 

seus egressos nos Corecons, nos moldes do que foi possibilitado aos formados em Relações 84 

Econômicas Internacionais da UFMG. Deixou registrada ainda a importância desta discussão e 85 

seu encaminhamento junto ao Cofecon, através de uma solicitação do coordenador do curso e/ou 86 

do próprio Corecon-MG. Por fim, ressaltou que os alunos do curso de bacharelado em 87 

Economia de Varginha tiveram interesse em participar da Gincana e outros ex-alunos já 88 

formados procuraram o Conselho para poderem se registrar.  3.4 – PROGRAMAÇÃO MÊS 89 

DO ECONOMISTA 2021: A presidenta falou da proposta inicial encaminhada por e-mail para 90 

a Comissão de Organização formada pelos conselheiros Ario Maro de Andrade, Tania Cristina 91 

Teixeira, Alzira Alice de Souza e Gustavo Aguiar Pinto. Solicitou a incorporação de um 92 

representante do Corecon Acadêmico na Comissão. Foi sugerida a realização do Encontro 93 

Mineiro de Economia nos dias 11 e 12 de agosto, como um evento à parte, mas dentro das 94 

atividades do Mês do Economista. Dada a necessidade de definição quanto à programação e 95 

estrutura do Encontro e dos demais eventos do mês, no que se refere aos temas a serem 96 

abordados e aos participantes a serem convidados, a presidenta decidiu por convocar a referida 97 

Comissão para uma reunião na próxima semana. 3.5 – DATA BASE: A presidenta informou 98 

que, devido a questões pessoais, a conselheira Pamela Lorrany Sobrinho solicitou o 99 

desligamento temporário das suas atividades no Conselho, sobretudo do trabalho em Comissões. 100 

Para o seu lugar nas negociações voltadas para a data base, foi sugerido e aprovado o nome da 101 

conselheira Emmanuele Araújo da Silveira. Já na próxima plenária, este assunto será novamente 102 

pautado. 3.6 – COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS: Dada a solicitação de desligamento 103 

da Comissão apresentada pela conselheira Pamela Lorrany Sobrinho, foi apresentado e aprovado 104 

o nome da conselheira Alzira Alice de Souza para substituí-la como presidenta, enquanto a 105 

conselheira Emmanuele Araújo da Silveira e o conselheiro Lourival Batista de Oliveira Júnior 106 
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ficaram como membros efetivos, e a conselheira Misma Ferreira de Paula como suplente. 3.7 – 107 

VOLTA DOS TRABALHOS PRESENCIAIS: O plenário avaliou preliminarmente a situação 108 

referente ao retorno do trabalho presencial. A presidenta relatou a situação atual, ressaltando 109 

casos de Covid-19 ocorridos com funcionários de outros Conselhos. O conselheiro Adriano 110 

Miglio Porto apresentou dados que preveem resultados otimistas e relevantes nos números de 111 

brasileiros vacinados até o próximo mês de setembro. Sugeriu ainda a retomada desta avaliação, 112 

quanto à conveniência de retorno ao trabalho presencial, no mês de setembro, quando 113 

provavelmente todos os servidores deverão estar devidamente vacinados. O plenário aprovou 114 

este encaminhamento. 3.8 – RECURSOS SOLICITADOS PELA AMPEC: A presidenta 115 

apresentou uma demanda da Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia 116 

(ANPEC) para que o Corecon-MG possa patrocinar o XLIX Encontro Nacional de Economia, 117 

evento a ser realizado virtualmente no período de 06 a 10 de dezembro de 2021, via plataforma 118 

Zoom. Foi registrado que este evento é uma referência acadêmica em Economia no Brasil e que 119 

tradicionalmente têm grande influência na orientação do debate econômico do país. Após 120 

discussão e apreciação e dada a situação financeira do Corecon-MG, o plenário aprovou a 121 

liberação de uma verba de R$ 1.000,00 (um mil reais). 3.9 – DEMANDA DA UNIMONTES: 122 

A presidenta Tania Cristina Teixeira apresentou uma demanda do Departamento de Economia 123 

da UNIMONTES, que solicitou apoio financeiro ao Corecon-MG para a realização XVII 124 

Semana de Economia da UNIMONTES. O evento ocorrerá de 09 a 13 de agosto, tendo como 125 

tema a “Retomada do crescimento e promoção do desenvolvimento: perspectivas para o cenário 126 

atual”. Após apreciação da solicitação, o plenário aprovou a liberação de uma verba de R$ 127 

1.000,00 (um mil reais). 3.10 – BALANCETES FINANCEIROS: Foram apresentados os 128 

balancetes analíticos referentes ao mês de maio de 2021. No total das receitas correntes, houve 129 

um aumento de 3% em relação ao mesmo período de 2020. Destaca-se o aumento do valor das 130 

anuidades do exercício em 1,17% em relação ao mesmo período de 2020. A presidenta enfatizou 131 

o desempenho apresentado pelo Corecon-MG, parabenizando toda a equipe. Também foi 132 

lembrada pela presidenta a inserção de novos cursos no sistema, como o de Comércio Exterior e, 133 

conforme já dito, o de bacharelado em Economia, aumentando a base para novos registros no 134 

Conselho. A presidenta sugeriu a realização de uma reunião com os coordenadores dos cursos 135 

de graduação em Economia e Relações Econômicas Internacionais, com vistas a uma integração 136 

mais efetiva, sobretudo em relação à participação do Corecon-MG nas formaturas dos alunos. 137 

Para essa tarefa, a presidenta solicitou o engajamento de todos os Conselheiros. 3.11 – 138 

OUTROS ASSUNTOS: a) Prorrogação do Recred: foi informado quanto à possibilidade de 139 

uma nova adesão ao programa Recred. O plenário decidiu pela não adesão, dado longo período 140 

em que o programa esteve aberto de forma reiterada; b) Reforma da Sede: a presidenta informou 141 

que o processo está bem encaminhado e, até o momento, dentro dos prognósticos; c) Livros da 142 

ABED: O livro sobre a trajetória de Celso Furtado, produzido pela ABED, deverá ser 143 

encaminhado, em parceria com o Corecon-MG, a todos os Departamentos de Economia das 144 

faculdades de Minas Gerais. Alguns exemplares serão sorteados nos eventos de agosto. 145 
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ENCERRAMENTO: Na sequência, a presidenta encerrou os trabalhos, dos quais eu, Marco 146 

Aurélio Loureiro, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pela senhora 147 

presidenta, pelos conselheiros e por mim, presentes na sessão plenária de 15 de julho de 2021. 148 

 

 

Tania Cristina Teixeira 

Presidenta 

 

 

Alzira Alice de Souza 

Conselheira 

 

 

Lourival Batista de O. Júnior 

Conselheiro 

 

 

Paulo Roberto Paixão Bretas 

Conselheira 

 

 

Misma Ferreira de Paula  

Conselheira 

 

 

Adriano Miglio Porto 

Conselheiro 

 

 

Valquíria Aparecida Assis 

Conselheira 

 

 

Ario Maro de Andrade 

Conselheiro 

 

 

Emmanuele Araújo da Silveira 

Conselheira 

 

 

Glaydson José da Silva 

Assessor Jurídico 

 

 

Marco Aurélio Loureiro 

Gerente Executivo 

 

 

Gabriela Carraro Oliveira 

Assessora de Comunicação 

 149 


