
ATA DA 12ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

ECONOMIA – 10ª REGIÃO – MG. 2 

12ª SESSÃO ORDINÁRIA 3 

No 15ª (décimo quinto dia) do mês de dezembro de 2020, teve início a distância a 12ª 4 

Sessão Ordinária do Conselho Regional de Economia – 10ª Região – MG, realizada 5 

em duas datas e encerrada no 28ª (vigésimo oitavo dia) do mês de dezembro. Na 6 

primeira parte, a reunião contou com a presença remota dos conselheiros e economistas: 7 

Tania Cristina Teixeira, Gustavo Aguiar Pinto, Lourival Batista de Oliveira Júnior, 8 

Paulo Roberto Paixão Bretas, Antônio de Pádua Ubirajara e Silva, Gelton Pinto Coelho 9 

Filho, Adriano Miglio Porto, Adriane Fagundes Sacramento, Pamela Lorrany Sobrinho, 10 

João Vitor Leite Rodrigues, Valquíria Aparecida Assis e Emmanuele Araújo da 11 

Silveira.  Abertura dos trabalhos: às 16 horas e 30 minutos do dia 15 (quinze) de 12 

dezembro, em primeira convocação, deu-se início à reunião. Com a palavra, a 13 

presidenta Tania Cristina Teixeira convidou para assessorar a plenária o gerente 14 

executivo Marco Aurélio Loureiro. Em seguida, a presidenta anunciou a participação do 15 

economista e conselheiro suplente no Conselho Federal de Economia (Cofecon), 16 

Roridan Penido Duarte e do procurador jurídico do Cofecon, Paulo Samuel.  17 

I – EXPEDIENTE:  18 

1.1 – APROVAÇÃO DA ATA DA 11º REUNIÃO PLENÁRIA DE 10/11/2020: 19 
Após a leitura da ata, a mesma foi colocada em discussão. Inicialmente, o Conselheiro 20 

Lourival Batista de Oliveira Júnior encaminhou duas breves sugestões. Em seguida, 21 
dado os pedidos de esclarecimentos e dada a duração de mais de 5 (cinco) horas da 22 

reunião anterior, a presidenta Tania Cristina Teixeira considerou prudente enviar o link 23 
para acesso à gravação da referida reunião plenária do dia 10/11/2020 a todos os 24 
participantes da mesma. Desta forma e tendo em vista não somente a duração da 25 

plenária, mas também a relevância dos temas discutidos, o envio do link de acesso à 26 

gravação possibilita uma avaliação mais detalhada da ata, por parte de cada um que da 27 
reunião tenha participado. Após uma avaliação quanto ao melhor encaminhamento para 28 
processar essa sugestão, foi aprovada a interrupção da discussão sobre a ata. Desta 29 

forma, com o link de acesso à gravação plenária sendo encaminhado aos participantes, 30 
os mesmos terão até o dia 22 (vinte e dois) de dezembro para enviarem as suas 31 

considerações. A retomada da reunião para aprovação da ata foi então definida por 32 
todos os presentes para o dia 28 (vinte e oito) de dezembro.  33 

1.2 – APROVAÇÃO DO BALANÇO DO 3º TRIMESTRE DE 2020: Iniciando essa 34 
discussão, a presidenta anunciou a participação do Marcelo Prímola, assessor contábil 35 
do Corecon-MG. Com a palavra, o presidente da Comissão Tomada de Contas, 36 
conselheiro Lourival Batista de Oliveira Junior, fez um relato da reunião da comissão 37 
ocorrida antes da plenária, que contou com a participação da conselheira e também 38 

participante da comissão, Adriane Fagundes Sacramento, além do contador Marcelo 39 
Prímola e do gerente executivo Marco Aurélio Loureiro. Inicialmente, o relator fez 40 

referências à regularidade de toda a prestação de contas. Chamou a atenção para o fato 41 
da variação positiva da receita. Todavia, ponderou quanto ao grande peso das receitas 42 
dos exercícios anteriores, já que, em relação às anuidades do ano, houve uma queda de 43 
3,5%. Destacou também a variação referente às despesas correntes, que apresentaram 44 
uma redução de aproximadamente 16%. O conselheiro ponderou ainda quanto a não 45 

realização dos necessários investimentos de capital. Por fim, o conselheiro manifestou a 46 
sua preocupação com o desempenho arrecadatório do Conselho para o próximo ano, 47 
tendo em vista a manutenção ou mesmo agravamento da atual situação conjuntural. 48 

Com a palavra, o assessor contábil Marcelo Prímola reforçou a preocupação quanto a 49 



preponderante participação das receitas de exercícios anteriores na composição total dos 50 

valores arrecadados no ano. Detalhou também os itens que ajudaram na redução das 51 
despesas. Relatou ainda sobre o cumprimento das prerrogativas exigidas, todas no 52 
tempo hábil e na formatação técnica exigida. Com a palavra, o vice-presidente 53 

manifestou a sua preocupação em relação à queda de arrecadação no terceiro trimestre, 54 
mas ao mesmo tempo manifestou otimismo com o desempenho da recobrança e do 55 
Recred, a serem apurados no último trimestre. Registrou ainda o impacto no saldo 56 
financeiro final de 2020, devido aos gastos com despesas de exercícios anteriores. Com 57 
a palavra, a presidenta Tania Teixeira agradeceu a participação de todos e reforçou a 58 

análise do vice-presidente. Após solicitar a palavra, o conselheiro Paulo Roberto Paixão 59 
Bretas se manifestou, destacando o mérito deste bom desempenho administrativo e 60 
econômico à presidenta e ao vice-presidente, que deram continuidade a toda uma 61 
política de cobrança e de planejamento. Com a palavra, a presidenta colocou em 62 
votação a aprovação do balancete referente ao 3º trimestre de 2020, tendo sido o mesmo 63 

aprovado por unanimidade. 64 
1.3 – APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2020: Com a palavra, o assessor 65 

contábil comentou sobre o processo de formatação da proposta orçamentária. Relatou as 66 
reuniões ocorridas e o paramento utilizado na confecção da proposta orçamentária, que 67 
foi trabalhado de forma mais realista possível. A proposta final considerou realidade a 68 
possibilidade de redução das receitas em 2021. Inicialmente foi apresentado o “quadro 69 

resumo” da proposta, com o agregado das receitas correntes, despesas correntes e 70 
receitas de capital. Em seguida, após esclarecimentos, foi disponibilizado outro quadro, 71 
que certifica a variação das receitas e das despesas nos últimos 5 (cinco) anos. Foi 72 

devidamente explicado que as informações finais referentes a 2020 ainda não estão, por 73 
razões óbvias, definitivamente lançadas. Esclarecidos todos os pontos levantados pelos 74 

participantes, o assessor contábil Marcelo Prímola fez a projeção das receitas, que, 75 
conforme já dito, foi reduzida em relação ao ano em curso. Quanto às despesas, foi 76 

considerada a possibilidade de manutenção de parte da redução apresentada em 2020. 77 
Destacou ainda a alocação de recursos reservados para investimentos em equipamentos 78 

e infraestrutura, com valores maiores do que os do orçamento em vigor, devido às reais 79 
necessidades demandadas. Com relação à exigência por investimentos, a presidenta 80 
reforçou essa necessidade, não somente na compra de equipamentos, mas inclusive na 81 

manutenção e reforma na estrutura física do prédio, evitando assim risco de incidentes. 82 
Feitos outros esclarecimentos, a presidenta agradeceu a presença do assessor contábil 83 

Marcelo Prímola e, em seguida, encaminhou para votação a proposta orçamentária para 84 
2021, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. 85 
1.4 – APROVAÇÃO DATA DA PRIMEIRA PLENÁRIA DE 2021: Foi 86 

compartilhada a informação quanto à necessidade de se realizar a primeira sessão 87 
plenária do próximo ano o mais rápido possível. Essa necessidade se dá, sobretudo, em 88 

razão dos protocolos burocráticos, como registro em cartório da diretoria eleita e 89 

credenciamento dos gestores financeiros do Conselho junto ao Banco do Brasil. Com a 90 

palavra, o conselheiro federal Antônio de Pádua Ubirajara e Silva relatou os 91 
procedimentos encaminhados pelo Cofecon para normatizar os processos eleitorais nos 92 
Conselhos Regionais, que poderão acontecer pela primeira vez de forma virtual, a 93 
critério de cada Corecon. Com a palavra, o assessor jurídico do Cofecon, Paulo Samuel, 94 
esclareceu dúvidas levantadas em relação à normatização, que resguardou, de acordo 95 

com os Regimentos Internos de cada Conselho Regional, o direito de se vincular às 96 
opções pela eleição presencial ou pela eleição remota. Foi também discutida a dinâmica 97 
do processo eleitoral a ser utilizada na primeira plenária do Corecon-MG de 2021. 98 
Dadas as alternativas sugeridas, o plenário decidiu pelo processo de eleição remota. A 99 



assessoria do Corecon-MG encaminhará os procedimentos em total e irrestrita 100 

observância do que é determinado no Regimento Interno. Na sequência, foram 101 
apreciadas datas disponíveis para realização da primeira plenária de 2021. Após uma 102 
breve avaliação, foi aprovada a data do dia 04 (quatro) de janeiro de 2021. Aprovado o 103 

dia, a presidenta Tania Cristina Teixeira fez a proposta de revisão do horário de início 104 
da reunião, propondo o horário das 17 horas e 30 minutos. Colocado em apreciação, o 105 
horário também foi aprovado. Na sequência, o conselheiro Antônio de Pádua Ubirajara 106 
e Silva, dado o adiantar da hora, retomou a proposta de suspensão da reunião. Sugeriu o 107 
encerramento da primeira parte da reunião e a retomada da pauta para o próximo dia 28 108 

(vinte e oito) de dezembro. A presidenta Tania Cristina Teixeira encaminhou a proposta 109 
do conselheiro, que foi aprovada por todos os participantes.  110 

No 28ª (vigésimo oitavo dia) do mês de dezembro de 2020, teve início a distância a 111 

segunda parte da 12ª Sessão Ordinária do Conselho Regional de Economia – 10ª 112 

Região – MG, realizada em duas datas. A segunda parte da reunião contou com a 113 

presença remota dos conselheiros e economistas: Tania Cristina Teixeira, Gustavo 114 

Aguiar Pinto, Lourival Batista de Oliveira Júnior, Paulo Roberto Paixão Bretas, Antônio 115 

de Pádua Ubirajara e Silva, Gelton Pinto Coelho Filho, Adriano Miglio Porto. Abertura 116 

dos trabalhos: às 17 horas e 30 minutos do dia 28 (vinte e oito) de dezembro, em 117 

primeira convocação, deu-se início à parte final da reunião. Com a palavra, a presidenta 118 

Tania Cristina Teixeira convidou para assessorar a plenária o gerente executivo Marco 119 

Aurélio Loureiro e o assessor jurídico do Corecon-MG, Glaydson José da Silva.  120 

1.5 – APROVAÇÃO DA ATA DA 11º REUNIÃO PLENÁRIA DE 10/11/2020: 121 

Retomada a discussão da ata, interrompida na primeira parte da reunião, foram 122 

apresentadas propostas da presidenta Tania Cristina Teixeira, além das sugestões 123 

conjuntas recebidas dos conselheiros Paulo Roberto Paixão Bretas e Lourival Batista de 124 

Oliveira Júnior. O plenário fez uma atenta discussão sobre as emendas proposta e, ao 125 

final, a ata foi aprovada por unanimidade. 126 

1.6 – RESOLUÇÃO DO CORECON-MG Nº 146, COM PROCEDIMENTOS 127 

EXEPCIONAIS PARA ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE: A presidenta 128 

solicitou à assessora de comunicação que fizesse a leitura da minuta da Resolução nº 129 

146. Encerrada a leitura, foi esclarecido o questionamento quanto à necessidade de 130 

assinatura digital, ficando claro tratar-se de uma alternativa, no caso de impedimento ou 131 

dificuldade de recolhimento de assinaturas físicas. Discutiu-se também a necessidade de 132 

implantação de um sistema para processamento da votação, no caso de mais de uma 133 

candidatura. Após avaliação, prevaleceu de forma coincidente o entendimento de que 134 

não será necessária utilização de nenhum sistema. Para o conselheiro Paulo Roberto 135 

Paixão Bretas, o rito democrático da consulta já efetivado será respeitado. Foi também 136 

esclarecida a participação dos suplentes no processo, que terão direito ao voto no caso 137 

de vacância de efetivos. Porém, o assessor jurídico Glaydson José esclareceu que a 138 

Resolução em discussão trata tão somente da possibilidade do voto eletrônico no 139 

processo eleitoral nos Conselhos Regionais, e que o Regimento Interno é que normatiza 140 

o processo. Com outros questionamentos devidamente esclarecimentos pela assessoria, 141 

a Resolução discutida foi aprovada por unanimidade.     142 

II – ORDEM DO DIA: 143 

2.1 – RELATO  144 

III – INFORMES GERAIS:  145 
3.1 – ELEIÇÕES DO COFECON: A presidenta fez um relato do processo de eleição 146 
organizado e ocorrido no Cofecon. Relembrou o encaminhamento da consulta feita por 147 



ela a todos os conselheiros, para definição dos nomes a serem indicados pelo Corecon-148 

MG ao colégio eleitoral do Cofecon. Todavia, ponderou a impossibilidade de limitar o 149 
desejo de qualquer outro economista em participar da eleição. Com a palavra, o vice- 150 
presidente parabenizou a condução da presidenta, considerando a mesma como tendo 151 

sido ponderada e da melhor maneira possível, honrando o compromisso no dia da 152 
eleição. Solicitando a palavra, o conselheiro Adriano Miglio manifestou 153 
descontentamento com relação à legitimidade do resultado envolvendo a eleição dos 154 
representantes do Corecon-MG. Disse não ter dúvidas quanto ao cumprimento dos 155 
aspectos legais, mas solicitou uma moção de desagravo ao Cofecon. Em seguida, o 156 

conselheiro Antônio de Pádua Ubirajara e Silva fez um esclarecimento acerca do 157 
procedimento funcional das eleições para escolha de conselheiros do Cofecon. Iniciou 158 
exemplificando que essa eleição não é definida diretamente pelo Cofecon, mas através 159 
de um colégio de delegados, cujos representantes têm poder de voto autônomo. Em 160 
seguida, o conselheiro detalhou a formatação legal de definição do número de vagas por 161 

estado no plenário do Cofecon. Explicou o acordo em vigor, que garantiu maior 162 
participação de Conselhos Regionais com baixo número de economistas registrados. 163 

Para cumprimento deste acordo, foi estabelecido um rodízio entre os Conselhos 164 
menores, possibilitando a participação de todos ao longo de um período maior do que o 165 
daqueles Conselhos com assento garantido, devido à maior representatividade no ICV. 166 
Por fim, o conselheiro disse entender que o envio de qualquer manifestação de 167 

desagravo ao Cofecon não terá resultados práticos, sugerindo o encaminhamento desta 168 
discussão para as instâncias do SINCE (Simpósio Nacional dos Conselhos Regionais de 169 
Economia). A presidenta Tania Cristina Teixeira, concordando com os esclarecimentos 170 

oferecidos pelo conselheiro Antônio de Pádua Ubirajara e Silva, defendeu o 171 
encaminhamento da manifestação para o SINCE, já que o espaço onde a eleição 172 

transcorreu, formada pelos delegados eleitores, foi dissolvida. Com a palavra, o 173 
conselheiro Lourival Batista de Oliveira Júnior parabenizou o conselheiro Antônio de 174 

Pádua Ubirajara e Silva pela eleição, mas registrou o seu descontentamento com o não 175 
acolhimento do outro nome indicado pela plenária do Corecon-MG. Disse concordar 176 

com o encaminhamento feito pelo conselheiro Adriano Miglio, no sentido de se 177 
registrar o ocorrido. Na sequência, o conselheiro Gelton Pinto Coelho Filho manifestou 178 
seu apoio às palavras do conselheiro Adriano Miglio, sobretudo no sentido de manter a 179 

união interna e do conselho seguir “andando junto”. Após demonstrar a necessidade de 180 
preservar a presidenta Tania Cristina Teixeira deste processo, arguiu ao conselheiro 181 

Antônio de Pádua Ubirajara e Silva se o mesmo tem conhecimento sobre a produção de 182 
algum tipo de material de divulgação das candidaturas dele e de seu suplente Roridan 183 
Penido. Em resposta, o conselheiro Antônio de Pádua Ubirajara e Silva ponderou que a 184 

distribuição de material não altera em nada a formalidade do processo eleitoral e que o 185 
acordo da plenária foi com a presidenta, sendo que as candidaturas dele e do conselheiro 186 

suplente Roridan Penido já estavam lançadas há dois meses. Para o conselheiro Paulo 187 

Roberto Paixão Bretas, seu entendimento era de que haveria uma chapa formada por ele 188 

e pelo conselheiro Antônio de Pádua Ubirajara e Silva. Todavia, no momento da 189 
votação, havia duas chapas, sendo a outra com o nome do conselheiro Roridan Penido 190 
na suplência. Finalizou dizendo-se pacificado com o resultado, reafirmando a sua 191 
consideração pelo conselheiro suplente Roridan Penido e pelo conselheiro efetivo 192 
Antônio de Pádua Ubirajara e Silva. Disse já ter conversando com a presidenta Tania 193 

Cristina Teixeira e com o conselheiro suplente Roridan Penido sobre o assunto. Com a 194 
palavra, a presidenta registrou os limites de sua atuação no processo, seja como 195 
delegada eleitora, seja como presidenta do Corecon-MG. Disse ter honrado o 196 
compromisso assumido com os conselheiros Paulo Roberto Paixão Bretas, Antônio de 197 



Pádua Ubirajara e Silva e Roridan Penido, de acordo com o que foi estabelecido através 198 

de muitas conversas com os conselheiros. Com a palavra, o conselheiro Paulo Roberto 199 
Paixão Bretas encaminhou a proposta de indicação de dois nomes para redigirem uma 200 
minuta a ser encaminhada ao plenário do Cofecon e/ou ao SINCE, manifestando o 201 

espírito do que está sendo retratado nesta reunião pelos conselheiros. O vice-presidente 202 
Gustavo Aguiar manifestou apoio à proposta apresentada pelo conselheiro Paulo 203 
Roberto Paixão Bretas e foi seguido pelo conselheiro Lourival Batista de Oliveira 204 
Júnior e pela presidenta Tania Cristina Teixeira. Com aprovação de todos os presentes, 205 
discutiu-se a indicação de dois nomes, sendo eles o do conselheiro Adriano Miglio e o 206 

da conselheira Pamela Lorrany Sobrinho, ambos a serem consultados. 207 
3.2 – SOLENIDADE DE POSSE: A presidenta apresentou a proposta de realização da 208 
solenidade de posse festiva no próprio dia 04 (quatro) de janeiro de 2021. Informou que 209 
1ª Reunião Plenária Ordinária de 2021 foi convocada no último dia 16 (dezesseis) para 210 
ter início às 18 horas do dia 04 (quatro) de janeiro. Foi sugerido o começo da solenidade 211 

de posse festiva logo após o término da reunião plenária que elegerá a nova diretoria. O 212 
conselheiro Antônio de Pádua Ubirajara e Silva informou que o presidente do Cofecon, 213 

Antônio Corrêa de Lacerda, já foi convidado e se dispôs a participar da plenária do 214 
Corecon-MG, ao final fazendo uma discussão sobre conjuntura econômica no formato 215 
de palestra, na programação da posse festiva. Retomando a palavra, a presidenta Tania 216 
Teixeira convidou o conselheiro Paulo Roberto Paixão Bretas a seguir com ela na 217 

mediação com o presidente do Cofecon, Antônio Correa de Lacerda, palestrante da 218 
solenidade de posse.  219 
3.3 – PRÊMIO MINAS DE ECONOMIA: Foi relatado o sucesso do XXXII Prêmio 220 

Minas de Economia (PME), o primeiro realizado de forma virtual. O Prêmio teve 21 221 
trabalhos inscritos. A comissão julgadora foi composta pelos professores Cândido Luiz 222 

de Lima Fernandes (aposentado da UFMG), Fernando Salgueiro Perobelli (UFJF) e 223 
Raimundo de Sousa Leal Filho (PUC-Minas). Foi também a primeira vez em que o 224 

BDMG deixa de ser co-promotor da premiação para se tornar patrocinador. A 225 
presidenta Tania Cristina Teixeira destacou a participação das faculdades do interior, 226 

com trabalhos enviados pelas Universidades Federais de Juiz de Fora, UFMG, 227 
Unimontes, UFSJ, UFU, UFV, dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e pela 228 
PUC-Minas. Finalizou dizendo do interesse do BDMG em produzir um material de 229 

registro físico dos trabalhos vencedores.  230 
3.4 – ENCERRAMENTO: Na sequência, após agradecer a presença de todas e todos 231 

os conselheiros e convidados nas duas partes da reunião, a presidenta do Corecon-MG, 232 
Tania Cristina Teixeira, encerrou os trabalhos, dos quais eu, Marco Aurélio Loureiro, 233 
lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pela senhora 234 

presidenta, pelos conselheiros, pelas conselheiras participantes das duas sessões 235 
plenárias e por mim. Belo Horizonte, 28 de dezembro 2020. 236 
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