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ATA DA 6ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 10ª REGIÃO 1 
– MG, REALIZADA EM 16/06/2020. 2 

6ª SESSÃO ORDINÁRIA 3 
No 16º (décimo sexto dia) do mês de junho de 2020, realizou-se, à distância, a 6ª Sessão Ordinária do 4 
Conselho Regional de Economia – 10ª Região – MG, com a presença remota dos conselheiros e 5 
economistas: Tania Cristina Teixeira, Gustavo Aguiar Pinto, Lourival Batista de Oliveira Júnior, Paulo 6 
Roberto Paixão Bretas, Adriano Miglio Porto, Adriane Fagundes Sacramento, João Vitor Leite Rodrigues e 7 
Valquíria Aparecida Assis. Abertura dos trabalhos: às 18 horas, em primeira convocação, deu-se início à 8 
reunião. Com a palavra, a presidenta Tania Cristina Teixeira convidou para assessorar a plenária o gerente 9 
executivo Marco Aurélio Loureiro. 10 
I – EXPEDIENTE:  11 
1.1 – APROVAÇÃO DA ATA DA 5º REUNIÃO PLENÁRIA DE 19/05/2020: Após leitura da ata, a 12 
mesma foi aprovada e será posteriormente assinada. 13 
II – ORDEM DO DIA:  14 
2.1 – DISCUSSÃO/HOMOLOGAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE REGISTRO: 15 
Devido às limitações impostas pelo advento do Covid-19, não haverá discussão dos pareceres e nem a 16 
distribuição de novos processos.  17 
2.2.1 – REGISTROS PROFISSIONAIS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA: 18 

NOME Nº REGISTRO Nº PROCESSO 

1-    Econ. LUCAS MACIEL MARQUES RODRIGUES -

 ADREFERENDUM 
8508 

 

031/2020 

  

2- Econ. JULIANE DE LIMA COSTA ADREFERENDUM EM: 

04/06/2020  
8509 

 

033/2020 

3-    Econ. ANA CLARA MARIA ARANTES  ADREFERENDUM EM: 

08/06/2020 

8510 

 
034/2020 

4-    Econ. CLEITON APARECIDO DA SILVA 

ADREFERENDUM EM: 04/06/2020 

8511 

 
035/2020 

5-    Econ. LEONARDO VINICIUS OLIVEIRA 

BORBAADREFERENDUM EM: 05/06/2019  8512 036/2020 

III – INFORMES GERAIS: 19 
3.1 – INFORMES DO CORECON ACADÊMICO: Com a palavra, o presidente do Corecon 20 
Acadêmico-MG, Gabriel Pio, fez um detalhado registro das ações desenvolvidas pela entidade no último 21 
ano. Explicou a estrutura de funcionamento desenvolvida a partir de uma reformulação estatutária e a 22 
elaboração de um manual para funcionamento dos núcleos criados neste período. Informou que o Corecon 23 
Acadêmico começou seus trabalhos com apenas oito participantes, diretamente vinculados à diretoria, e no 24 
momento já conta com 28 colaboradores. Lamentou o cancelamento do seminário que estava estruturado 25 
para ocorrer na virada dos meses de abril para maio. Para Gabriel Pio, o seminário seria o evento mais 26 
importante do ano para o Corecon Acadêmico. Também foi detalhado o processo eleitoral da próxima 27 
gestão e apresentado o novo presidente, Wilgner Mota Pires, e a nova vice-presidente, Larissa Maria Silva. 28 
Por fim, Gabriel Pio agradeceu muito pelo apoio recebido de todos, ficando de encaminhar um relatório de 29 
gestão do período em que esteve à frente do Corecon Acadêmico para ser arquivado e distribuído a todos 30 
os membros do conselho. 3.2 – PROCESSO DE DECISÃO DO STF SOBRE CLT X RJU: A presidenta 31 
levantou a discussão, destacando a relevância das decisões, mas, ao mesmo tempo, demostrando 32 
preocupação com a possibilidade de precarização nas relações de trabalho. Com a palavra, o conselheiro 33 
Paulo Bretas destacou o papel do grupo Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais (COP) no 34 
entendimento e esclarecimento destas decisões. A presidenta ficou de solicitar ao COP, via grupo de 35 
WhatsApp, um posicionamento ou melhor esclarecimento das decisões do Supremo Tribunal Federal 36 
(STF). O conselheiro Adriano Miglio apontou a possibilidade de tais mudanças melhorarem o 37 
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profissionalismo em alguns setores do serviço público. O conselheiro Paulo Bretas indicou o assessor 38 
jurídico do Conselho Regional de Administração e membro do COP, Abel Chaves Júnior, para uma 39 
reunião remota com os conselheiros, possibilitando mais esclarecimentos dado o acompanhamento e 40 
conhecimento do mesmo sobre a matéria. 3.3 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: A presidenta 41 
iniciou os informes relativos ao Planejamento Estratégico do Corecon-MG referente ao ano de 2020, 42 
solicitando ao coordenador do referido planejamento, conselheiro Lourival Batista de Oliveira Júnior, uma 43 
apresentação dos trabalhos desenvolvidos e um primeiro detalhamento do plano de ações. O conselheiro 44 
apresentou as ações selecionadas, explicando que o próximo passo será a definição dos responsáveis por 45 
cada uma das ações e os respectivos detalhamentos com o método 5W2H. Lamentou que todo o processo 46 
tenha sido desenvolvido durante este momento de pandemia, que impediu uma dinâmica mais apropriada 47 
devido ao isolamento social, bem como a situação presente caracterizada por muitas incertezas. A 48 
presidenta reforçou a importância da participação dos conselheiros no detalhamento das ações do 49 
planejamento, a partir da disponibilidade de cada um e da afinidade com os vários temas. Por fim, a 50 
presidenta agradeceu ao conselheiro Lourival Batista de Oliveira Júnior pela resiliência, pela persistência e 51 
pelo trabalho que realizou com a equipe, com paciência e sabedoria. 3.4 – DESAFIO QUERO SER 52 
ECONOMISTA: O gerente executivo Marco Aurélio Loureiro apresentou o resultado final do Desafio 53 
Quero Ser Economista, uma competição on-line destinada a alunos do Ensino Médio promovida pelo 54 
Cofecon. A iniciativa contou com cerca de 700 inscritos de todo o Brasil, dentre os quais 57 foram 55 
estudantes de Minas Gerais. No ranking final da competição, o primeiro e o segundo lugar geral foram 56 
ocupados por estudantes de nosso estado, que também contou com dois representantes na 10ª colocação. A 57 
primeira colocada, Lidia Nataly Santos Souza, de 17 anos, é da cidade de Belo Horizonte e cursa o 3º ano 58 
do Ensino Médio no Instituto Federal de Minas Gerais. A segunda classificada, Sarah Emanuelle Duraes 59 
Damasceno, reside na cidade de Catuni, distrito de Francisco Sá, no norte de Minas, e cursa o 1º ano do 60 
Ensino Médio na Escola Estadual Cordiolino Souza Santos. A presidenta Tania Cristina Teixeira 61 
demonstrou a sua satisfação com este resultado e sugeriu a possibilidade de fazermos uma homenagem às 62 
ganhadoras. O conselheiro João Vitor Leite Rodrigues destacou a importância de potencializar a 63 
divulgação do prêmio. Infelizmente, a situação atual de isolamento social compromete a eficácia desta 64 
divulgação, em razão do fechamento das escolas. 3.5 – PRÊMIO MINAS DE ECONOMIA: O 65 
conselheiro Adriano Miglio fez um relato referente ao Prêmio Minas de Economia (PME). Explicou a 66 
todos que a assessoria jurídica do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), parceiro 67 
ininterrupto de todas as 31 edições do prêmio já realizadas, ao analisar o projeto deste ano, determinou 68 
mudanças no formato de concessão das premiações, que passarão a ser concedidas na modalidade 69 
patrocínio. Apesar da tradição de mais de 30 anos, a assessoria jurídica recomendou as mudanças a fim de 70 
atender, de forma preventiva, às prerrogativas determinadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). 71 
Explicou ainda que a verba de patrocínio está limitada a R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais). 72 
Em virtude desta alteração no processo e, consequentemente, da redução do valor total disponibilizado para 73 
o prêmio, será forçada uma redução nos valores das premiações. O primeiro lugar deverá receber R$ 74 
8.000,00 (oito mil reais); o segundo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais); o terceiro, R$ 2.000,00 (dois mil reais); 75 
os avaliadores, R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) cada um; e outros R$ 400,00 (quatrocentos reais) 76 
serão destinados para despesas administrativas. O conselheiro Lourival batista de Oliveira Júnior 77 
demonstrou a sua preocupação com o pouco engajamento de alguns coordenadores dos cursos de 78 
graduação com o PME. Para o conselheiro, o Corecon Acadêmico passa a ter um papel estratégico na 79 
divulgação do prêmio e na demanda dos estudantes para que os coordenadores avaliem os trabalhos dos 80 
formandos, encaminhando os melhores para concorrerem ao PME. Foi definido que, apesar de não 81 
podermos divulgar o PME antes da chancela do BDMG, vamos anunciar a realização do mesmo em nossas 82 
redes de comunicação. 3.6 – OUTROS ASSUNTOS: 3.6.1 – RELATÓRIO DE GESTÃO: O gerente 83 
executivo informou a obrigação do Conselho em apresentar, todos os anos, um detalhado relatório com as 84 
suas principais ações, como por exemplo: Conformidades Normativas; Desempenho Orçamentário; 85 
Planejamento Organizacional; Governança; Balanço Patrimonial. Esclareceu que o responsável pela 86 
coordenação deste trabalho é o assessor jurídico Glaydson Silva, a partir dos relatórios desenvolvidos por 87 
cada setor administrativo. O servidor foi capacitado para essa função, tendo participado de treinamento no 88 
próprio TCU. 3.6.2 – ECONOMIA DA SAÚDE: A presidenta falou da live que acontecerá na próxima 89 
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quinta-feira, dia 25 de junho, às 18 horas, no canal do Corecon-MG no YouTube, com o tema Economia da 90 
Saúde. Explicou que a organização da live ficou a cargo do Corecon-MG, com apoio do Corecon-RJ, e que 91 
haverá participação dos outros dois Conselhos Regionais de Economia do sudeste, Corecon-ES e Corecon-92 
SP. Informou ainda que a economista Monica Viegas, professora da UFMG, e o economista Carlos 93 
Gadelha, da Fiocruz, já confirmaram presença na transmissão. Ao final, convidou a todos e todas para 94 
acompanharem a live. 3.6.2 – CAMPO DE TRABALHO PARA OS INTERNCIONALISTAS: Foi 95 
relatada a situação dos formandos de Relações Econômicas Internacionais, cuja normatização que 96 
possibilitou o registro desta categoria nos Corecons não contemplou a possibilidade deles trabalharem em 97 
atividades pertinentes aos economistas. Essa situação é inconcebível, tendo em vista que não estamos 98 
falando de atividades privativas dos economistas, mas sim daquelas que já são compartilhadas com outras 99 
profissões, sobretudo com administradores e contadores. A presidenta ficou de conversar sobre o assunto 100 
com o conselheiro federal Antônio de Pádua Ubirajara e Silva. Por fim, o gerente executivo solicitará à 101 
coordenadora do setor de registro, Nildete Magrasse, uma nota técnica sobre o assunto para ser 102 
encaminhada ao Cofecon, na forma de ofício, solicitando adequações na resolução que normatizou o 103 
registro dos profissionais internacionalistas nos Corecons. 3.6.3 – SITUAÇÃO FINANCEIRA: O gerente 104 
executivo Marco Aurélio Loureiro apresentou uma prévia sobre o desempenho das receitas e despesas do 105 
Conselho nos primeiros cinco meses do ano. Informou que, neste período, a receita realizada foi de 106 
aproximadamente R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a menor. A despesa, porém, também foi menor, 107 
totalizando algo próximo de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Para o gerente executivo, somente 108 
o trabalho remoto e suas implicações podem explicar de forma mais detalhada estes impactos nas receitas e 109 
nas despesas. O gerente ficou de apresentar, na próxima plenária, um resultado mais definitivo em relação 110 
ao comportamento das finanças nos primeiros seis meses do ano, comparativamente ao mesmo período do 111 
ano de 2019. Por fim, o gerente executivo informou que no próximo mês de julho será lançado o Recred, 112 
oportunidade que pode representar uma grande vantagem para os economistas em situação irregular e 113 
também melhorar a arrecadação do Conselho. ENCERRAMENTO: Na sequência, a presidenta encerrou 114 
os trabalhos, dos quais eu, Marco Aurélio Loureiro, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai 115 
assinada pela senhora presidenta, pelos conselheiros, pelas conselheiras e por mim. Belo Horizonte, 16 de 116 
junho de 2020. 117 
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