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ATA DA 5º REUNIÃO PLENÁRIA DO  1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 10ª REGIÃO – MG 2 

5ª SESSÃO ORDINÁRIA 3 

No 13º (décimo terceiro) dia do mês de maio de 2021, realizou-se, por meio de 4 

videoconferência, a 5ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia – 10ª 5 

Região – MG, com a presença remota dos conselheiros e economistas: Tania Cristina Teixeira, 6 

Gustavo Aguiar Pinto, Misma Ferreira de Paula, Lourival Batista de Oliveira Júnior, Paulo 7 

Roberto Paixão Bretas, Antônio de Pádua Ubirajara e Silva, Alzira Alice de Souza, Pamela 8 

Lorrany Sobrinho, Adriano Miglio Porto, João Vitor Leite Rodrigues. A abertura dos trabalhos 9 

ocorreu às 17 horas. Em primeira convocação, deu-se início à reunião. Com a palavra, a 10 

presidenta Tania Cristina Teixeira convidou para assessorar a plenária o gerente executivo, 11 

Marco Aurélio Loureiro, e o assessor jurídico, Glaydson José da Silva. 12 

I – EXPEDIENTE: 13 

1.1 – APROVAÇÃO DA ATA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 14 

08/04/2021: Após a leitura da ata, a mesma foi discutida, tendo recebido emendas aditivas, 15 

modificativas e supressivas, sendo ao final aprovada por unanimidade. Ainda sobre a ata, a 16 

presidenta Tania Cristina Teixeira reforçou a proposta apresentada pela conselheira Alzira Alice 17 

de Souza para que as atas sejam encaminhadas para conhecimento dos conselheiros com 10 18 

(dez) dias de antecedência e que os mesmos devolvam, caso tenham propostas modificativas, em 19 

até 4 (quatro) dias antes da reunião. Finalizando a discussão sobre a ata, foi sugerido que, na 20 

próxima plenária, a realizar-se no mês de junho de 2021, o assunto referente à substituição de 21 

conselheiros efetivos por suplentes seja apreciado. Essa apreciação se dará a partir de uma nota 22 

técnica jurídica que demonstre em quais circunstâncias presentes no Regimento Interno é 23 

exigida a nomeação, pela presidência, de um conselheiro suplente para substituir um conselheiro 24 

efetivo. Depois de uma breve avaliação, o plenário aprovou o encaminhamento apresentado.  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 

1- ECON. IGOR RIBEIRO DE ALMEIDA 8563 043/2021 

2- ECON. ELY SOARES CASTELLANO JUNIOR 8564 044/2021  
3- ECON. OCTAVIO MATTA MACHADO PEREIRA 3409 045/2021  
4- ECON. GUILHERME AUGUSTO MIRANDA SILVA 8561 040/2021 

2.1.2 – CANCELAMENTO E SUSPENSÃO:    

ECONOMISTAS REGISTRO PROCESSO  DELIBERAÇÃO 

AGENDA GESTAO AMBIENTAL RD 707 113/201 INDEFERIMENTO 

JULIO METZKER JUNIOR RD 5830 142/2019 DEFERIMENTO 

LORENA BRAGA ROCHA RD 7343 186/2019 DEFERIMENTO 

ROSANGELA DE FREITAS ALVES RD 6224 178/2019 DEFERIMENTO 

ANA ELOINA MARTINS DO PINHO RD 3607 150/2019 DEFERIMENTO 

ANDRE LUIZ ZUCHI CONCEIÇÃO RD 5073 151/2019 DILIGÊNCIA 
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HUMBERTO LATANZZIO DA CUNHA ANDRADE RD 7695 159/2019 DILIGÊNCIA 

RODRIGO CHAVES DE OLIVEIRA RD 7352 274/2018 DEFERIMENTO 

TADEU SOUSA DE ALBERGARIA RD 4885 342/2018 DEFERIMENTO 

REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS RD 734 081/2019 DEFERIMENTO 

2.2 – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO 1º BALANCETE TRIMESTRAL DE 30 

2021: Foi dada a palavra aos membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC). Inicialmente, 31 

o conselheiro Lourival Batista de Oliveira Júnior ponderou sobre a necessidade de 32 

aperfeiçoamento das análises. A conselheira Alzira Alice de Souza disse considerar importante 33 

um apoio ao contador Marcelo Prímola Magalhães para que ele possa migrar rapidamente o 34 

atual sistema para o novo que está sendo disponibilizado. A partir da migração, será oportuno 35 

desenvolver relatórios com uma consolidação de informações, com uma forma de apresentação 36 

mais fácil, destacando os pontos de maior interesse e com periodicidade mensal. Para a 37 

presidenta Tania Cristina Teixeira, a utilização de um programa mais dialogal gerará relatórios 38 

mais condizentes com a realidade.  A expectativa é de que, até o próximo mês de julho, essas 39 

modificações, após a migração dos dados, já estejam em funcionamento com o novo sistema 40 

implantado. Em seguida, a presidenta agradeceu a todos os componentes da CTC, bem como à 41 

assessoria contábil e à gerência executiva do Corecon-MG, procedendo de imediato para 42 

votação do plenário do parecer da comissão em relação à aprovação do Balancete do 1º 43 

Trimestre de 2021. Feita a contagem dos votos, o parecer da CTC favorável à aprovação do 44 

balancete trimestral do primeiro trimestre foi referendado por unanimidade. 45 

2.3 – ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 20/2011, SOBRE CONCESSÃO DE APOIO 46 

FINANCEIRO: A referida resolução regulamenta a concessão de apoio financeiro pelo 47 

Corecon-MG, vedando à presidência a concessão individualizada de quantias superiores a R$ 48 

1.000,00 (um mil reais) sem aprovação prévia do Plenário. Para facilitar a apreciação, foi 49 

apresentada a correção deste recurso, fixado no ano de 2011. Em um primeiro exercício, um 50 

valor de referência corrigido pelo INPC ficou em R$ 1.766,00 (um mil setecentos e sessenta e 51 

seis reais). A presidenta ponderou que o valor citado ainda fica defasado em relação às 52 

demandas recebidas pelo Corecon-MG. Foram feitas várias ponderações, tendo sido ao final 53 

aprovado um valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Avaliou-se também o pequeno valor 54 

financeiro previsto na rubrica orçamentária destinada ao patrocínio de eventos. O conselheiro 55 

Lourival Batista de Oliveira Júnior destacou a necessidade de avaliar uma suplementação na 56 

dotação orçamentária utilizada para apoio e patrocínio de eventos. Ficou decidido então que a 57 

assessoria contábil, a gerência executiva e a Comissão de Tomada de Contas do Corecon-MG 58 

façam, em momento apropriado, uma avaliação quanto à necessidade de ajuste suplementar na 59 

predita dotação.   60 

III – INFORMES GERAIS: 61 

3.1 – INFORMES DO COFECON: O conselheiro Antônio de Pádua Ubirajara e Silva 62 

informou estar de posse da pauta com os informes do Conselho Federal de Economia (Cofecon). 63 

Porém, devido ao pouco tempo restante, ficou de encaminhá-los por e-mail aos conselheiros e 64 

conselheiras. 3.2 – CORECON ACADÊMICO: A presidenta relatou o pedido encaminhado 65 
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pelo presidente do Corecon Acadêmico para participar no início desta reunião plenária. Todavia, 66 

a assessora de comunicação Gabriela Carraro informou que Wilgner Mota, presidente do 67 

Corecon Acadêmico, não pode estender o seu tempo de permanêcia na reunião e teve que se 68 

ausentar. A presidenta, então, perguntou ao conselheiro João Vitor Leite Rodrigues, que 69 

acompanha os trabalhos do Corecon Acadêmico, se ele poderia adiantar algum assunto de 70 

interesse dos estudantes. O conselheiro esclareceu que teve apenas uma brevíssima conversa 71 

com o Wilgner Mota, presidente do Corecon Acadêmico, não dispondo, portanto, de detalhes 72 

sobre a agenda que ele iria apresentar. Dada a situação, a presidenta se dispôs a ligar para os 73 

representantes do Corecon Acadêmico e dar devolutiva desta conversa na plenária de junho. Por 74 

fim, aproveitando o ensejo da discussão sobre o Corecon Acadêmico, foi informado ao plenário 75 

a efetivação do primeiro registro de um estudante egresso do curso de 76 

Relações Econômicas Internacionais no Corecon-MG. 3.3 – CONVÊNIO HERMES 77 

PARDINI: A presidenta informou que o convênio com o laboratório Hermes Pardini já está 78 

pronto para ser assinado. Foi esclarecido que o convênio possibilitará descontos no preço de 79 

diversos exames a todos os profissionais registrados no Corecon-MG. Foi lembrada a atuação da 80 

conselheira Alzira Alice de Souza na facilitação e intermediação das conversas entre o Corecon-81 

MG e a assessoria do laboratório Hermes Pardini. A assessoria de comunicação do conselho 82 

encaminhará a produção das peças para divulgação do convênio para toda a categoria. Falando 83 

ainda sobre este tema, o conselheiro Lourival Batista de Oliveira Júnior sugeriu a divulgação nas 84 

redes sociais do Corecon-MG do calendário vacinal da vacina contra a Covid-19. 3.4 – 85 

ENCONTRO MINEIRO DE ECONOMIA: A presidenta Tania Cristina Teixeira solicitou a 86 

apresentação da proposta de realização do 1º Encontro de Economistas e Internacionalistas de 87 

Minas Gerais. Com a palavra, o gerente executivo Marco Aurélio Loureiro detalhou a proposta, 88 

cujo objetivo é reunir economistas e internacionalistas de referência estadual e nacional para 89 

debaterem temas voltados para o desenvolvimento do estado de Minas Gerais, bem como 90 

assuntos relevantes vinculados à conjuntura econômica nacional e internacional. O encontro, 91 

naturalmente virtual, está sendo proposto para os dias 05 e 06 de agosto de 2021, dentro das 92 

atividades comemorativas do Mês do Economista. Foram apresentados outros detalhes, 93 

destacando, sobretudo, o indispensável envolvimento de uma comissão de conselheiros para 94 

atuarem na coordenação do evento. Foi mencionada a vantagem estratégica para organização do 95 

evento caso o mesmo seja realizado, se for possível, com a parceria do Instituto Corecon 96 

Cultural. A presidenta destacou o curto prazo para a organização deste evento, 97 

dando ênfase para a indispensável participação dos conselheiros e conselheiras na articulação do 98 

mesmo. Disse que abrirá uma chamada aos conselheiros e conselheiras interessados nesta 99 

discussão para constituírem uma comissão e participarem de uma primeira reunião. 3.5 – 100 

IMPLANTAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS: A presidenta Tania 101 

Cristina Teixeira indicou a conselheira Misma Ferreira de Paula para coordenar a implantação 102 

este trabalho. Destacou a capacidade profissional da conselheira Misma Ferreira de Paula, 103 

especialista em compliance, com cursos nesta área e responsável pela implantação da lei no 104 
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CEDIN. Após uma breve discussão, a Comissão foi formada pela conselheira Misma Ferreira de 105 

Paula, na condição de coordenadora, com apoio do assessor jurídico Glaydson José da Silva e do 106 

gerente executivo Marco Aurélio Loureiro. O conselheiro Antônio de Pádua Ubirajara e Silva se 107 

ofereceu para, durante esta semana, articular um contato com o conselheiro federal responsável 108 

pela implementação da lei no âmbito do Cofecon, intermediando uma conversa dele com a 109 

comissão do Corecon-MG. A conselheira Misma Ferreira de Paula ponderou sobre a sua pouca 110 

disponibilidade tempo, destacando também a importância da lei e um pouco das implicações no 111 

caso do não atendimento da sua implantação. 3.6 – OUTROS ASSUNTOS: a) Prêmio Minas 112 

de Economia: O conselheiro Adriano Miglio Porto relatou as tratativas com as assessorias do 113 

Conselho atinentes à tramitação burocrática para organização do prêmio. Disse estar bastante 114 

otimista e que, dada a forma de participação do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 115 

(BDMG), a organização do prêmio ficou mais flexível. b) Ainda com a palavra, o 116 

conselheiro Adriano Miglio Porto relatou seu posicionamento em relação à comissão sugerida 117 

na plenária anterior, para estruturar uma avaliação crítica a respeito dos impactos da Covid-19 118 

na economia. Para o conselheiro, tendo em vista a criação da Comissão Parlamentar 119 

de Inquérito (CPI) instituída no Senado Federal para tratar do assunto, será mais oportuno 120 

esperar um pouco. Para a presidenta Tania Cristina Teixeira, esse adiamento é oportuno, dado o 121 

número de lives que Corecon-MG tem realizado e das quais tem participado, bem como a 122 

diversificada agenda de eventos que já está sendo preparada. Ao final, a sugestão encaminhada 123 

pelo conselheiro Adriano Miglio Porto, de adiar o trabalho da citada Comissão, foi acatada por 124 

todos os demais. c) A presidenta Tania Cristina Teixeira deu um informe relativo à edição de um 125 

livro em coparticipação com o Observatório das Desigualdades Sociais (ODS), iniciativa que 126 

resulta de parceria entre o Corecon-MG e a Fundação João Pinheiro (FJP). Esclareceu que o 127 

grupo de mulheres do Corecon-MG foi convidado para produzir artigos tratando das 128 

desigualdades de gênero. O texto escolhido para o livro foi apresentado no mês da mulher, 129 

versando sobre economia solidária. Esclareceu que a produção do artigo foi coletiva. 130 

Finalizando, disse que haverá também um texto de sua autoria apresentando o livro. Por fim, 131 

agradeceu a importante cooperação do conselheiro Lourival Batista de Oliveira Junior, pela sua 132 

disponibilidade na participação do evento sobre economia solidária. Registrou também a 133 

participação da conselheira Pamela Lorrany Sobrinho na produção de um artigo para publicação 134 

em revistas da Unisinos e do Cofecon sobre “Economia de Francisco e gênero”. d) Ainda com a 135 

palavra, a presidenta inteirou aos presentes sobre a sua participação, junto com a conselheira 136 

Valquíria Aparecida Assis, nas atividades do V Encontro Nacional de Economia Industrial e 137 

Inovação (ENEI). Além da divulgação do nome do Corecon-MG, apoiador oficial do Encontro, 138 

elas estiveram presentes em diferentes mesas de trabalho. e) O vice-presidente Gustavo Aguiar 139 

Pinto solicitou informes sobre a discussão com os funcionários em relação à data-base. Ficou 140 

encaminhado que as conselheiras, membras da Comissão de Negociação, Pamela Lorrany 141 

Sobrinho e Emmanuele Araújo da Silveira, farão reuniões com representantes dos funcionários, 142 

devendo apresentar na próxima plenária um informe relativo a essa questão. 143 
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ENCERRAMENTO: Na sequência, a presidenta encerrou os trabalhos, dos quais eu, Marco 144 

Aurélio Loureiro, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pela senhora 145 

presidenta, pelos conselheiros e por mim, presentes na sessão plenária de 13 de maio de 2021. 146 

 147 
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