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ATA DA 1º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

ECONOMIA – 10ª REGIÃO – MG 2 

1ª SESSÃO ORDINÁRIA 3 

Ao 4º (quarto) dia do mês de janeiro de 2021, realizou-se, por meio de videoconferência, a 1ª 4 

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

presença remota dos conselheiros e economistas: Paulo Roberto Paixão Bretas, Tania Cristina 6 

Teixeira, Gustavo Aguiar Pinto, Lourival Batista de Oliveira Júnior, Emmanuele Araújo da 7 

Silveira, Valquíria Aparecida de Assis, Antônio de Pádua Ubirajara e Silva, Alzira Alice de 8 

Souza, Fernando Murta Ferreira Duca, Misma Ferreira de Paula e Pamela Lorrany Sobrinho. A 9 

abertura dos trabalhos ocorreu às 18 horas. Em primeira convocação, deu-se início à reunião. 10 

Com a palavra, o conselheiro de registro mais antigo do Corecon-MG, economista Paulo 11 

Roberto Paixão Bretas, presidindo a mesa, convidou para assessorar a plenária o gerente 12 

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

I – EXPEDIENTE:  14 

1.1 – APROVAÇÃO DA ATA DA 12º REUNIÃO PLENÁRIA DE 28/12/2020: Após a 15 

leitura da Ata, a mesma foi aprovada. 16 

1.2 – POSSE DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CORECON-MG: A 17 

seguir, o presidente da mesa informou aos presentes a finalidade da sessão, que é dar posse aos 18 

novos conselheiros da autarquia, efetivos e suplentes, eleitos em de outubro de 2020, e eleger os 19 

membros da diretoria para o ano de 2021. Registrou que estes procedimentos estão lastreados no 20 

que preconiza o Regimento Interno e a Resolução nº 142 do Conselho Regional de Economia de 21 

Minas Gerais (Corecon-MG) e na Resolução nº 2.059 do Conselho Federal de Economia 22 

(Cofecon). Diante dos resultados proclamados pela Comissão Eleitoral e da homologação do 23 

respectivo dossiê eleitoral, o presidente dos trabalhos deu posse aos seguintes conselheiros 24 

efetivos: Lourival Batista de Oliveira Júnior, Emmanuele Araújo da Silveira, e Alzira Alice de 25 

Souza; e os seguintes conselheiros suplentes: Marco Flávio da Cunha Resende, Fernando Murta 26 

Ferreira Duca e Misma Ferreira de Paula, todos com mandato no triênio 2021- 2023. 27 

1.3 – ELEIÇÃO E POSSE PARA PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO CORECON-28 

MG: O presidente da mesa, conselheiro Paulo Roberto Paixão Bretas, dando continuidade aos 29 

trabalhos, iniciou os procedimentos, com vistas à votação para eleger o presidente e vice-30 

presidente do Corecon-MG, para mandato do ano de 2021. Lembrou a deliberação da última 31 

reunião plenária de 2020, onde ficou decidido que o escrutínio para eleição da nova diretoria 32 

seria pelo sistema de voto aberto e não secreto. Prosseguiu-se então para a votação, em que 33 

foram eleitos por aclamação os economistas TANIA CRISTINA TEIXEIRA, portadora do 34 

CPF nº 439.150.946-68, CI nº 2.091.635, SSP-MG, casada com Marco Polo Ribeiro, residente 35 

na Rua Geraldo Faria de Souza, 686, apto. 102, bairro Sagrada Família, domiciliada em Belo 36 

Horizonte/MG, como presidenta, e GUSTAVO AGUIAR PINTO, portador de CPF nº 37 

081.654.876-55, CI nº 14.492.521, SSP-MG, residente na Rua Iracema Souza Pinto, nº 320, 38 

bairro Planalto, domiciliado em Belo Horizonte/MG, como vice-presidente. Na sequência, o 39 

conselheiro Paulo Roberto Paixão Bretas transmitiu a coordenação dos trabalhos para a 40 

presidenta eleita, Tania Cristina Teixeira. Com a palavra, a presidenta agradeceu ao ex-41 

presidente, Paulo Roberto Paixão Bretas, pela condução do processo de posse dos conselheiros 42 

eleitos para o triênio 2021-2023 e de votação da nova diretoria para o ano de 2021. Agradeceu 43 

também aos conselheiros presentes pelo apoio e confiança, abrindo a palavra a todos os 44 
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presentes. Com a palavra, a conselheira Alzira Alice de Souza agradeceu a oportunidade, 45 

dizendo-se honrada em participar do Conselho. Parabenizou a conselheira Tania Cristina 46 

Teixeira e o conselheiro Gustavo Aguiar Pinto pela recondução aos cargos, respectivamente, de 47 

presidenta e vice-presidente. Saudou todos os conselheiros presentes e, por fim, agradeceu mais 48 

uma vez pela confiança depositada, afirmando seu compromisso em apoiar, de forma dedicada, 49 

os objetivos do Corecon-MG e a defesa de suas funções e valores. Em seguida, com a palavra, o 50 

conselheiro Fernando Murta Ferreira Duca agradeceu a oportunidade de fazer parte do 51 

Conselho, se colocando à disposição para ajudar na atuação da autarquia, aproximando-a cada 52 

vez mais da categoria e da sociedade. Na sequência, a conselheira Misma Ferreira de Paula 53 

agradeceu a honra de poder participar do plenário do Corecon-MG, dizendo que o interesse dela 54 

por essa nova oportunidade foi incentivada através de conversas com as conselheiras Tania 55 

Cristina Teixeira, Emmanuele Araújo da Silveira e Pamela Lorrany Sobrinho. Colocou-se à 56 

disposição para estimular os colegas economistas a participarem do Conselho, ajudando no que 57 

for útil. Com a palavra, a conselheira Emmanuele Araújo da Silveira declarou que as primeiras 58 

reuniões do Corecon-MG das quais participou foram de grande aprendizado. Também 59 

agradeceu a todos e todas e renovou a sua disposição em contribuir com o Conselho nos 60 

próximos três anos. O conselheiro Lourival Batista de Oliveira Júnior, por sua vez, 61 

cumprimentou a todos e todas, dando boas-vindas aos novos conselheiros. Parabenizou a 62 

presidenta Tania Cristina Teixeira e o vice-presidente Gustavo Aguiar Pinto pela condução do 63 

Corecon-MG no ano de 2020, ressaltando sua preocupação com as perspectivas do ano que se 64 

inicia. Destacou o papel dos conselhos na defesa da democracia, como mais um instrumento no 65 

combate às injustiças sociais, no momento em que a elite não tem vergonha de assumir que é a 66 

favor das desigualdades, tratando-a como um valor, de forma pouco civilizada. A conselheira 67 

Pamela Lorrany Sobrinho destacou o seu prazer de estar participando do plenário, salientando 68 

desafios projetados para este ano. Terminou destacando o trabalho de outros conselheiros, bem 69 

como de toda equipe de trabalho do Corecon-MG. A conselheira Valquíria Aparecida de Assis 70 

deu boas-vindas aos novos conselheiros, parabenizando a reeleição da presidenta Tania Cristina 71 

Teixeira e do vice-presidente Gustavo Aguiar Pinto. 72 

1.4 – FORMAÇÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS: Para a composição da 73 

Comissão de Tomada de Contas foram escolhidas as conselheiras Emmanuele Araújo da 74 

Silveira, Alzira Alice de Souza e Pamela Lorrany Sobrinho, como membras efetivas, e o 75 

conselheiro Lourival Batista de Oliveira Júnior, como membro suplente. A Comissão será 76 

presidida pela conselheira Pamela Lorrany Sobrinho. As demais Comissões serão formadas a 77 

partir da próxima plenária, que acontecerá em fevereiro de 2021, momento em que também 78 

ocorrerá a indicação de conselheiros e conselheiras para o acompanhamento de outras atividades 79 

vinculadas ao Corecon-MG.  80 

1.5 – CALENDÁRIO DE PLENÁRIAS DE 2021: A próxima reunião ficou agendada para o 81 

dia 9 de fevereiro de 2021, às 17 horas. O calendário para as demais reuniões plenárias 82 

ordinárias será aprovado na reunião de fevereiro.   83 

1.6 – APROVAÇÃO DA ASSINATURA DOS FUNCIONÁRIOS NOS DOCUMENTOS 84 

FINANCEIROS: Logo após, a senhora presidenta eleita indicou para o cargo de tesoureiro o 85 

senhor Rodrigo Robert dos Santos Rosa, solteiro, portador de CPF nº 101.634.716-22, CI nº 86 

MG-13889533, SSP-MG, residente na Rua Sucuri, nº 284, bairro São Geraldo, domiciliado em 87 

Belo Horizonte/MG, dando-lhe a prerrogativa de assinar os documentos financeiros, contábeis e 88 

transações bancárias do Conselho. Prosseguindo, a presidenta propôs que, na falta ou 89 
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impedimento do tesoureiro, Rodrigo Robert dos Santos Rosa, o senhor Marco Aurélio Loureiro, 90 

gerente executivo do Corecon-MG, portador de CPF nº 372.202.256-87, CI nº M- 2.120.806, 91 

casado com Karina Moura Oliveira Loureiro, residente na Rua Serranos, nº 61 - apto. 800, 92 

bairro Serra, domiciliado em Belo Horizonte/MG, tenha os mesmos poderes, autorizando a 93 

assinatura dele nos documentos financeiros, contábeis e transações bancárias do Conselho 94 

Regional de Economia de Minas Gerais, o que foi aprovado por unanimidade do plenário. 95 

II – ORDEM DO DIA: 96 

2.1 – NÃO HOUVE DISTRIBUIÇÃO E NEM RELATO DE PROCESSOS. 97 

III – INFORMES GERAIS:  98 

3.1 – INFORMES: a) Com a palavra, o conselheiro Antônio de Pádua Ubirajara e Silva saldou 99 

os novos conselheiros e as novas conselheiras. Registrou a expressiva participação de mulheres 100 

na composição do plenário, a maior desde o início de sua atuação no Conselho, em 2012. Em 101 

seguida, parabenizou a presidenta Tania Cristina Teixeira e o vice-presidente Gustavo Aguiar 102 

Pinto pela recondução à direção do Corecon-MG. Explicou a sua situação de ser membro do 103 

Conselheiro Federal de Economia e suplente no Conselho Regional de Economia de Minas 104 

Gerais. Demonstrou a preocupação com a experiência nacional, que tem registrado, devido a 105 

diversos motivos, um grande número de cancelamentos de registro. Finalizando, demonstrou sua 106 

preocupação com as ameaças e práticas autoritárias em curso, bem como a necessidade de 107 

manter os Conselhos Regionais e o Conselho Federal de Economia como espaços de defesa da 108 

democracia. b) A conselheira Pamela Lorrany Sobrinho registrou o envio, através de e-mail, a 109 

todas as demais conselheiras, de um esboço contendo propostas de atividades atinentes ao 110 

Corecon Mulher. Pediu a colaboração de todas com o envio de sugestões. c) Finalizando, a 111 

presidenta Tania Cristina Teixeira convidou a todos e todas para a solenidade de posse virtual 112 

dos novos conselheiros e presidência do Corecon-MG, que contará com uma palestra sobre 113 

conjuntura econômica do presidente do Cofecon, economista Antônio Correa de Lacerda.  114 

ENCERRAMENTO: Na sequência, a presidenta encerrou os trabalhos, dos quais, eu, Marco 115 

Aurélio Loureiro, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pela senhora 116 

presidenta, pelos conselheiros e por mim, presentes na sessão plenária de 04 de janeiro de 2021. 117 
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