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ATA DA 5ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 10ª 1 

REGIÃO – MG, REALIZADA EM 19/05/2020. 2 

5ª SESSÃO ORDINÁRIA 3 

No 19º (décimo nono dia) do mês de maio de 2020, realizou-se à distância a 5ª Sessão Ordinária 4 

do Conselho Regional de Economia – 10ª Região – MG, com a presença remota dos conselheiros 5 

e economistas: Tania Cristina Teixeira, Lourival Batista de Oliveira Júnior, Pamela Lorrany 6 

Sobrinho, Gustavo Aguiar Pinto, Paulo Roberto Paixão Bretas, Adriano Miglio Porto, Adriane 7 

Fagundes Sacramento, João Vitor Leite Rodrigues, Valquíria Aparecida Assis e Antônio de Pádua 8 

Ubirajara e Silva. Abertura dos trabalhos: às 18 horas, em primeira convocação, deu-se início à 9 

reunião. Com a palavra, a presidenta Tania Cristina Teixeira, convidou para assessorar a plenária 10 

o gerente executivo Marco Aurélio Loureiro. 11 

I – EXPEDIENTE:  12 

1.1 – APROVAÇÃO DA ATA DA 4º REUNIÃO PLENÁRIA DE 28/04/2020: Após leitura da 13 

ata, a mesma foi aprovada e será posteriormente assinada. 14 

II – ORDEM DO DIA: 15 

2.1 – EXCEPCIONALMENTE, NÃO HOUVE ORDEM DO DIA. 16 

III – INFORMES GERAIS: 17 

3.1 – INFORMES DO COFECON: O conselheiro Antônio de Pádua Ubirajara e Silva informou 18 

que o Cofecon, a exemplo do Corecon-MG, está trabalhando remotamente e fez um relato sobre o 19 

Prêmio Brasil de Economia. Segundo o conselheiro, este processo de trabalho remoto tem criado 20 

algumas dificuldades para os Corecons com menor estrutura, para os quais a situação de pandemia 21 

é mais complexa. Para ele, é provável que esta situação reflita de maneira negativa na divulgação 22 

do Prêmio Brasil de Economia nestes Conselhos menores. Também existe a possibilidade de que o 23 

Prêmio seja adiado, mas, ainda assim, ele precisa ter sua divulgação reforçada pelos Conselhos 24 

Regionais. Em seguida, o conselheiro solicitou a indicação de um economista, representante do 25 

Corecon-MG, para a Comissão de Seleção de Trabalhos para o Prêmio Brasil de Economia. Foi 26 

sugerido o nome do conselheiro Lourival Batista de Oliveira Junior para compor a Comissão, 27 

representando o Corecon-MG. A indicação foi aprovada por unanimidade, cabendo ao conselheiro 28 

Antônio de Pádua Ubirajara e Silva o envio dos dados do conselheiro Lourival Batista de Oliveira 29 

Junior para a Comissão. A presidenta arguiu o conselheiro Pádua quanto à ausência do nome dela 30 

na Comissão de Mulheres. Após consulta, o conselheiro informou que o nome da presidenta 31 

consta oficialmente na referida Comissão. Informou ainda que o ex-presidente e atual conselheiro 32 

do Corecon-MG, Paulo Bretas, participa de outras duas Comissões de Trabalho, sendo uma no 33 

Grupo de Perícias e outra no Grupo de Aposentadorias Complementares. O conselheiro Pádua irá 34 

encaminhar a listagem com todas as Comissões de Trabalho do Cofecon e suas respectivas 35 

composições. Na sequência, foram discutidas as dificuldades dos Conselhos na tramitação dos 36 

processos, em razão das reuniões serem remotas. O conselheiro Antônio de Pádua Ubirajara e 37 

Silva informou que o Cofecon voltará a apreciar processos, mesmo de forma remota. O 38 

conselheiro Lourival Batista de Oliveira Junior registrou a necessidade do Corecon-MG, pós 39 

pandemia, avançar no entendimento e nas possibilidades de aplicação do Sistema Eletrônico de 40 

Informações (SEI). 3.2 – INDICAÇÃO DE NOMES PARA GRAVAÇÕES NO PROJETO 41 

FALA ECONOMISTA: A presidenta Tânia Cristina informou que o projeto Fala Economista 42 

tem dado um bom retorno, principalmente no Instagram, mas as dificuldades de detectar colegas 43 

disponíveis para gravação de conteúdo tem sido um limitador. A presidenta revelou o desejo de 44 

manter essa iniciativa de forma mais perene, aberta a uma ampla participação dos colegas. O 45 

conselheiro Adriano Miglio elogiou o programa e a forma como está sendo desenvolvido. Sugeriu 46 

ainda os nomes do economista chefe do BDMG, Adauto Modesto, do economista chefe do CDL e 47 
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do conselheiro Paulo Bretas, este último para falar sobre economia e meio ambiente. O 48 

conselheiro Paulo Bretas sugeriu o nome do conselheiro Marco Flávio Resende. A conselheira 49 

Pamela Sobrinho sugeriu os nomes do economista Gilson, vinculado ao CDL, e da economista 50 

Misma de Paula, vinculada à PBH. Indicou também um amigo chamado Daniel, para comentar 51 

sobre economia comportamental. Por fim, se colocou também à disposição para fazer uma nova 52 

gravação. A presidenta sugeriu a realização de uma reunião com as assessorias para discussão de 53 

novos nomes, bem como receber outras indicações dos membros do plenário. A conselheira 54 

Adriane Fagundes Sacramento da Silva também se colocou à disposição para fazer uma gravação 55 

e ainda sugeriu a realização de transmissões ao vivo com professores de Instituições de Ensino. O 56 

conselheiro Lourival Batista de Oliveira Junior fez um longo e preocupante registro sobre a 57 

situação sanitária em Minas Gerais. Ao final, propôs a realização de uma live vinculando as 58 

temáticas da saúde com a economia. A conselheira Valquíria Aparecida Assis registrou os 59 

trabalhos da equipe do Cedeplar que, junto com os infectologistas da UFMG, estão fazendo o 60 

acompanhamento desta situação. Ficou decidida a realização de uma live sobre economia da 61 

saúde. 3.3 – RECRED: A adesão ao Recred foi retomada, lembrando as decisões e as dúvidas 62 

pendentes da última plenária. Foram feitas consultas ao Cofecon em relação à definição do 63 

número máximo de parcelas para o programa de recuperação de crédito. Foi definido que o 64 

número máximo de parcelas será igual a 15 vezes, para valores de até R$ 3.000,00 (três mil reais); 65 

de até 20 vezes, para valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e de 66 

até 24 vezes para valores acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3.4 – PARCERIAS 67 

INSTITUCIONAIS: A presidenta informou sobre a possibilidade de se efetivar uma parceria 68 

com a Pastoral de Rua e outras instituições, na contenção à vulnerabilidade dos moradores de rua 69 

da cidade de Belo Horizonte. Esclareceu ainda que essa proposta foi apresentada pelo conselheiro 70 

Gelton Pinto Coelho Filho, que ficou de encaminhá-la para apreciação do Plenário. Na sequência, 71 

foram feitos os esclarecimentos referentes à renovação do acordo de cooperação com a Fundação 72 

João Pinheiro. Foram detalhados os encaminhamentos da reunião ocorrida com Bruno Lazzarotti e 73 

Matheus Arcelo, ambos da Fundação João Pinheiro, cuja pauta deu destaque para o lançamento 74 

conjunto do livro, ora em produção, bem como à promoção remota de eventos de divulgação dos 75 

boletins informativos do Observatório das Desigualdades Sociais. Outro ponto discutido diz 76 

respeito às possibilidades de acesso aos municípios mineiros. A estratégia, neste caso, passa por 77 

uma negociação com a Associação Mineira de Municípios e pela disponibilidade dos boletins 78 

serem convertidos em vídeo-aulas. Os boletins também deverão ser associados ao projeto 79 

Economia de Francisco. Em seguida, o conselheiro Paulo Bretas propôs o registro em Ata de uma 80 

moção de aplauso aos conselheiros Gelton Pinto Coelho Filho, Pamela Lorrany Sobrinho e 81 

Emmanuele Araújo da Silveira, pelo maravilhoso trabalho voluntário desenvolvido junto à 82 

Pastoral de Rua. A moção foi aprovada por todos. Na sequência, o conselheiro Adriano sugeriu a 83 

gravação de um depoimento deles para o projeto Fala Economista, registrando um pouco da 84 

abrangência do trabalho executado. Finalmente, a presidenta relatou uma articulação com a PUC-85 

Minas, com vistas a estabelecer uma parceria para o desenvolvimento de trabalhos na comunidade 86 

de Brumadinho, envolvendo os quilombolas, indígenas e o MST, para levantar as possibilidades 87 

de retomada do desenvolvimento local. 3.5 – CORECON MULHER: A presidenta informou que 88 

irá participar de uma reunião remota da Comissão da Mulher Economista, promovida pelo 89 

Cofecon, para discutir sugestões de nomes, critérios e prêmios para duas promoções. A primeira 90 

delas visa premiar uma mulher economista, enquanto a outra contempla as mulheres 91 

empreendedoras, não necessariamente formadas em Economia. A conselheira Valquíria solicitou 92 

que, antes da reunião do Cofecon citada pela presidenta, ocorra uma conversa de alinhamento 93 

entre as conselheiras do Corecon-MG. 3.6 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: A presidenta 94 
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informou sobre o andamento do Planejamento Estratégico. Com a palavra, o conselheiro Lourival 95 

detalhou o progresso das etapas do Planejamento, informando que, após as reuniões já realizadas, 96 

espera fechar o trabalho com mais um encontro. 3.7 – PRÊMIO MINAS DE ECONOMIA: 97 

Foram detalhados os procedimentos finais de preparação e lançamento do Prêmio Minas de 98 

Economia. Tanto o cronograma como o regulamento do Prêmio já foram enviados para o BDMG, 99 

e o lançamento da iniciativa está previsto para ocorrer na primeira quinzena do mês de junho. 3.8 100 

– OUTROS ASSUNTOS: 3.8.1 – CORECON ACADÊMICO: Foi informada a decisão do 101 

Corecon Acadêmico de cancelar o Seminário que correria no início deste mês, mais precisamente 102 

no dia 1º de maio, devido à pandemia da Covid-19. No lugar do evento cancelado, estão 103 

planejando fazer um encontro virtual no mês de agosto. Eles demandaram uma reunião com a 104 

presidenta para compartilharem a realização do seminário virtual, bem como um relato sobre o 105 

processo de sucessão da diretoria, cujo mandato se encerra daqui a alguns dias. 3.8.2 – 106 

PROJETO ECONOMIA PARA TODOS: A assessora de comunicação Gabriela Carraro 107 

atualizou as informações do projeto Economia para Todos. Detalhou a proposta da primeira live 108 

do projeto, que deve ocorrer em uma sexta-feira, cujo tema será o planejamento financeiro 109 

familiar. A presidenta demonstrou sua preocupação com a divulgação do projeto. A assessora 110 

Gabriela detalhou toda a estratégia de comunicação utilizada, que encaminhou a apresentação do 111 

projeto para dezenas de entidades, órgãos de imprensa e economistas. Na sequência, a assessora 112 

de comunicação apresentou uma proposta para elaboração de um boletim eletrônico focado na 113 

crise provocada pela Covid-19. 3.9 – SITUAÇÃO FINANCEIRA: O gerente executivo Marco 114 

Aurélio Loureiro informou que, dado os números disponibilizados na última plenária, ocorrida há 115 

somente 21 dias, e ao não fechamento dos dados referentes ao mês de maio, os números não estão 116 

muito diferentes dos já apresentados. Na próxima reunião do mês de junho, será possível ter as 117 

informações mais detalhadas. Conforme previsto na reunião anterior, as receitas deverão sofrer 118 

uma redução de aproximadamente 15%, enquanto as despesas, devido ao trabalho remoto, 119 

também deverão apresentar reduções. ENCERRAMENTO: Na sequência, a presidenta encerrou 120 

os trabalhos, dos quais eu, Marco Aurélio Loureiro, lavrei a presente Ata, que depois de lida e 121 

aprovada, vai assinada pela senhora presidenta, pelos conselheiros, pelas conselheiras e por mim. 122 

Belo Horizonte, 19 de maio de 2020.  123 
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