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

MG 2 

5ª SESSÃO Ordinária 3 

Ao 12º (décimo segundo) dia do mês de maio de 2014 em sua sede, à Rua Paraíba, 777, 4 

realizou-se a 5ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia – 10ª Região – 5 

MG, com a presença dos Conselheiros Regionais e Economistas: Pedro Paulo Moreira Pettersen, 6 

Lourival Batista de Oliveira Júnior, Daniela de Almeida Raposo Torres, Antônio de Pádua 7 

Ubirajara e Silva, Antonio de Pádua Galvão, Leonardo Pontes Guerra e Luiz Cláudio Portela 8 

Fereira. Ausentaram-se com justificativas a Conselheira Silvânia Maria Carvalho de Araújo. A 9 

abertura dos trabalhos ocorreu às 17 horas e 30 minutos em primeira convocação, e nesse 10 

momento deu-se início à reunião com a palavra do presidente do CORECON-MG, o Econ. 11 

Antonio de Pádua Ubirajara e Silva que, presidindo a mesa, convidou para assessorar a plenária 12 

a Gerente Executiva, Maria das Graças de Oliveira e a Assessora Jurídica, Gabriela Ferrari 13 

Veras.  14 

I- EXPEDIENTE: 15 

1. LEITURA/RETIFICAÇÃO/APROVAÇÃO DA ATA DA 4ª REUNIÃO PLENÁRIA 16 

ORDINÁRIA DE 14 DE ABRIL DE 2014. Os conselheiros leram a ata da 4ª reunião plenária 17 

ordinária, que após algumas correções foi aprovada por unanimidade. 18 

2. FORMAÇÃO DA COMISSÃO EDITORIAL. O Presidente informou aos presentes sobre a 19 

obrigatoriedade da comissão editorial, que está regulamentada pela Resolução nº 049/2013. O 20 

Plenário elegeu como membros efetivos da Comissão os Conselheiros Antônio de Pádua 21 

Galvão, Daniela de Almeida Raposo Torres e Leonardo Pontes. Como membro suplente ficou o 22 

Conselheiro Lourival Batista Oliveira Júnior. Após a eleição da comissão o presidente expôs 23 

sobre a necessidade urgente de análise do “Agenda Econômica”, bem como da Newsletter. 24 

Assim, ficou deliberado que o Conselho informará a empresa Outono sobre a criação da 25 

comissão e pedirá que a empresa entre em contato com a comissão para a execução das questões 26 

pendentes. 27 

3. FLUXO DE CAIXA. Dada a palavra ao Conselheiro Pedro Paulo e Lourival, os mesmos 28 

informaram que o contador Sérgio Lamego apresentou o fluxo de caixa, mas que ainda estava 29 

faltando abrir as despesas e receitas mês a mês do ano de 2013, para conseguir efetuar o 30 

comparativo. Desta forma, foi solicitado que a gerência executiva peça e cobre do contador o 31 

envio do fluxo de caixa/ despesas e receitas comparadas, mês a mês pelo menos do ano de 2013 32 

e 2014. 33 

4. RECOBRANÇA EM DUPLICIDADE.  Dada a palavra a Conselheira Daniela, membro da 34 

Comissão, esta informou que solicitará que o jurídico a auxilie a colher provas junto ao Banco 35 

do Brasil, acerca dos valores gastos com as recobranças e os valores devolvidos, bem como a 36 

título de que os valores foram devolvidos. Após as respostas do Banco do Brasil. A comissão 37 

analisará as questões e procederá a um relatório. O Plenário solicitou que o relatório fosse 38 

enviado para o e-mail de todos os conselheiros, a fim de que eles possam analisar e deliberar, 39 

impreterivelmente, na reunião plenária de junho. 40 

5. TELEFONIA MÓVEL. Dada a palavra ao Presidente, informou aos presentes que 41 

finalmente, através de reclamação junto a ANATEL, conseguiu cancelar definitivamente a linha 42 

de telefonia móvel que era da Presidência e que estava em poder do antigo presidente e 43 
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extraviada desde outubro de 2012. Foi apresentada aos presentes a planilha de gastos dos seis 44 

últimos meses de todas as linhas de telefonia móvel que o Conselho possui e os valores gastos 45 

com a linha extraviada. O Presidente informou a todos que na última reunião havia a deliberação 46 

de litigar em face da VIVO, a fim de solicitar a apresentação das seis últimas contas detalhadas, 47 

requerer o cancelamento da linha extraviada, bem como a restituição dos valores pagos referente 48 

a esta linha. Contudo, como o Conselho conseguiu cancelar a linha e obteve as contas 49 

detalhadas, o último pedido de restituição dos valores pagos na linha extraviada, encontrava-se 50 

prejudicado, segundo a Assessoria do Conselho. Dada a palavra a Assessoria Jurídica, esta se 51 

pronunciou no sentido de que as chances de se obter êxito em uma demanda judicial em face da 52 

VIVO acerca da restituição destes valores é muito pequena, pois houve a perda da linha e a 53 

demora em se efetuar o cancelamento da mesma, apesar das várias advertências dos gerentes 54 

anteriores. Contudo, o plenário deliberou que a Assessoria Jurídica entre em contato com a 55 

VIVO e se necessário com a ANATEL para tentar reaver estes valores pagos, através da via 56 

administrativa. Após retorne informações sobre a questão ao plenário para que o mesmo 57 

delibera sobre o assunto. 58 

6. DELEGADO DE MONTES CLAROS. Dada a palavra ao Conselheiro Lourival, informou 59 

aos presentes que entrou em contato com a Coordenadora do curso de economia de Montes 60 

Claros, para saber se a mesma possuía um nome para indicar para Delegado. A Coordenadora 61 

informou que entraria em contato com o antigo delegado, a fim de saber se o mesmo possuía um 62 

nome a indicar. Ficou deliberado que o Conselheiro Lourival e o Gerente Executivo trarão para 63 

a próxima plenária um nome para ser eleito delegado de Montes Claros. 64 

7. QUESTÕES FUNIONAIS. O Presidente informou aos presentes que o contrato do contador 65 

Sérgio Lamego está prestes a vencer e informou sobre o seu aditamento, consultando o plenário 66 

sobre a conveniência ou não da prorrogação. Dada a palavra ao Conselho Pedro Paulo, o mesmo 67 

solicitou que para se aditar o contrato será necessário que haja um ajuste ao objeto, a fim de se 68 

evitar que haja problemas no fornecimento de dados e cumprimento do cronograma. Assim, 69 

ficou deliberado que a Assessoria Jurídica enviaria o objeto do contrato ao Conselheiro Pedro 70 

Paulo e a Comissão de Tomada de Contas, para que os mesmos analisassem e sugerissem 71 

alterações pertinentes. Após marcaria uma reunião com o contador para acertar a questão. 72 

Prosseguindo no tema, o Presidente passou a palavra a Assessoria Jurídica, que informou aos 73 

presentes sobre a ação trabalhista movida pelos funcionários Elísio, Cláudia e Janaína. Após 74 

passou-se ao ponto da data base e dos reajustes salariais. Após discussões sobre o tema e análise 75 

de impactos orçamentários, ficou deliberado que o reajuste salarial seria de 5,82% e o vale 76 

alimentação/refeição passaria de R$19,00 para R$20,00, na proporção de 22 dias por mês. 77 

8. OUVIDORIA. Dada a palavra ao Conselheiro Antônio Galvão, este informou aos presentes 78 

que a Ouvidoria é uma necessidade e que este ponto de pauta vai e vem, havendo necessidade de 79 

se deliberar sobre ele definitivamente. O Conselheiro Pedro Paulo informou que havia 80 

necessidade das informações e experiências vividas pelo Galvão fossem compartilhadas por 81 

outras pessoas. O Presidente disse que havia necessidade de se eleger um ouvidor e que sua 82 

opinião é que este economista fosse pessoa externa ao Conselho. Sugeriu, ainda, que a 83 

Resolução que trata da ouvidoria fosse alterada para que Conselheiros não pudesses ser eleitos 84 

como ouvidores. Após discussões, o Conselheiro Galvão foi eleito para um mandato tampão até 85 
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final de agosto de 2014, para que o plenário pudesse apresentar candidatos a ocupar o cargo e 86 

então proceder à eleição. 87 

9. ALTERAÇÃO DO SITE. O Presidente informou aos presentes que o site implementado em 88 

2013 não é todo dinâmico e administrável, possuindo partes essenciais que são estáticas. Dentre 89 

elas, a composição do plenário e da diretoria. Diante da necessidade urgente de atualizar as 90 

notícias, a empresa que efetuou o site, JOTA CAMPELO, está cobrando R$2.000,00 para 91 

efetuar todas as mudanças requeridas, ou seja, transformar o site todo em dinâmico e 92 

administrável. Após discussões, o plenário aprovou por unanimidade a contratação do serviço e 93 

solicitou que o mesmo seja feito com a máxima urgência. 94 

10. PLANO DE FISCALIZAÇÃO. Após discussões e leitura sobre o plano, o mesmo foi 95 

aprovado por unanimidade pelos presentes. 96 

11. PLANO DE TRABALHO DO NOVO GERENTE EXECUTIVO. O Conselheiro Pedro 97 

Paulo pontuou que várias decisões são tomadas na plenária e ficam esquecidas, porque há 98 

necessidade de um Gerente Executivo que cobre de todos – funcionários e conselheiros – a 99 

execução do deliberado. Pontuou também a necessidade de se criar um fluxo de processos, de 100 

forma que eles sejam mais rápidos e que o economista tenha acesso ao andamento do seu 101 

processo. 102 

12. ORÇAMENTO IMPOSITIVO DEFINIDO PARA 2014. O Presidente informou aos 103 

presentes que várias se deliberou sobre a necessidade de investimentos em obras no prédio, mas 104 

que no ano passado pouca coisa foi feita em virtude das dificuldades financeiras do Conselho. 105 

Este ano o Conselho já iniciou a reforma do auditório com a troca do carpete e a reforma das 106 

cadeiras. Outro investimento definido é a troca periódica de computadores do Conselho. 107 

Informou que em 2013, foram adquiridos dois servidores e três computadores e que para este 108 

ano já está autorizada a compra de uma impressora para o setor jurídico. Após discussões ficou 109 

deliberado que na próxima plenária o Gerente Executivo deverá apresentar um plano de obra 110 

iniciando pelo mais urgente. 111 

13. DIA DO ECONOMISTA – PROPOSTA DE JUIZ DE FORA. O ponto de pauta foi 112 

transferido para a próxima plenária. 113 

14. RELATO DO COFECON. Dada a palavra ao Conselheiro Federal, Rórida, este informou 114 

que o COFECON recebeu a concessão de uso de um andar inteiro do Governo Federal, no 115 

mesmo prédio onde tem sua sede. Que agora estão buscando recursos para adequar o local às 116 

necessidades do COFECON. Informou, também, que o PLS será apreciado no senado em 14 de 117 

maio. O COFECON também aprovou a Resolução que autoriza os Regionais a receberem 118 

cartões de crédito e débito. 119 

II- ORDEM DO DIA. 120 

1. DISCUSSÃO/HOMOLOGAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE REGISTRO, 121 

CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E REMISSÃO.  122 

Processos homologados pela Plenária de 12/05/2014: 123 

PROCESSOS DE REGISTRO APRECIADOS E HOMOLOGADOS: 124 

INSERIR RELATÓRIO DO REGISTRO E DA FISCALIZAÇÃO 125 

2. DISTRIBUIÇÃO DE NOVOS PROCESSOS. Os novos processos foram distribuídos pela 126 

gerência entre todos os conselheiros presentes. 127 

III- INFORMES.  128 
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A Conselheira Daniela informou que a UFSJ promoverá a Semana de Economia. O Tema será 129 

“Crise Financeira”. A Conselheira pediu que divulgasse na Newsletter. O Conselheiro Luis 130 

Cláudio informou que o BCB promoverá um evento de educação financeira e que ele entrará em 131 

contato para dar maiores informações para divulgação. O Conselheiro Galvão informou que está 132 

com uma agenda cultural e irá fazer um Sarau de poesia e lançamento de livros. 133 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos, 134 

para os quais, eu, Loir Jorge Vasconcelos de Oliveira, Gerente Executivo lavrei a presente ATA, 135 

que depois de lida e considerada conforme, vai assinada pelos conselheiros presentes, pelo 136 

Senhor Presidente, pelo Gerente Executivo e Assessora Jurídica. Sala das Sessões, 12 de maio 137 

de 2014. Dou fé. 138 
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