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ATA DA 12º REUNIÃO PLENÁRIA DO  1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 10ª REGIÃO – MG 2 

12ª SESSÃO ORDINÁRIA 3 

No 9º (nono) dia do mês de dezembro de 2021, realizou-se, por meio de videoconferência, a 12ª 4 

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

participação remota dos conselheiros e conselheiras: Adriano Miglio Porto, Alzira Alice de 6 

Souza, Ario Maro de Andrade, Gustavo Aguiar Pinto, Lourival Batista de Oliveira Júnior, Tania 7 

Cristina Teixeira e Valquíria Aparecida Assis. A ausência do conselheiro Paulo Roberto Paixão 8 

Bretas foi previamente justificada. A abertura dos trabalhos ocorreu às 17 horas. Com a palavra, 9 

a presidenta Tania Cristina Teixeira convidou para assessorar a plenária o gerente executivo do 10 

Corecon-MG, Marco Aurélio Loureiro, e a assessora de comunicação, Gabriela Carraro. 11 

I – EXPEDIENTE: 12 

1.1 – APROVAÇÃO DA ATA DA 11ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 04 E 13 

11/11/2021: Após leitura e discussão, a ata foi aprovada por unanimidade. 14 

II – ORDEM DO DIA: 15 

2.1 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E AGRADECIMENTOS: Com a palavra, a 16 

presidenta Tania Teixeira destacou a importância da última Sessão Plenária Ordinária do ano 17 

para avaliação dos trabalhos desenvolvidos ao longo de 2021, bem como para reflexões sobre a 18 

permanência do contexto pandêmico e seus impactos socioeconômicos no Brasil. Mesmo com 19 

tais adversidades, a presidenta considerou satisfatório o desempenho do Corecon-MG, 20 

salientando a realização de eventos virtuais, a participação em atividades junto à sociedade civil, 21 

a reforma realizada na sede do Conselho, a manutenção do equilíbrio nas contas da autarquia, o 22 

sucesso das eleições do Sistema Cofecon/Corecons de 2021 e a recente aprovação do Dossiê 23 

Eleitoral do Corecon-MG. Por estas realizações, a presidenta Tania Teixeira parabenizou aos 24 

funcionários e aos conselheiros e conselheiras, reconhecendo o trabalho desempenhado nas 25 

comissões de trabalho e nos diferentes setores do Conselho. Em seguida, o vice-presidente 26 

Gustavo Aguiar Pinto referendou as palavras de agradecimento da presidenta, elogiando a 27 

atuação dos funcionários e conselheiros. Ato contínuo, a presidenta Tania Teixeira fez 28 

novamente o uso da palavra para agradecer aos conselheiros Lourival Batista de Oliveira Junior, 29 

pelo empenho na divulgação da Gincana Mineira de Economia entre os estudantes da 30 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e pelo envolvimento no Prêmio Minas de 31 

Economia; Ario Maro de Andrade, pelo fortalecimento do trabalho do Corecon-MG no âmbito 32 

acadêmico; e Valquíria Aparecida Assis, pela atuação nas frentes políticas em defesa do 33 

Conselho e dos economistas. Na sequência, o conselheiro Adriano Miglio Porto pediu a palavra 34 

para agradecer e despedir-se do cargo de conselheiro, dado o encerramento de seu mandato, 35 

além de dar boas-vindas aos novos conselheiros eleitos e destacar a importância do Conselho e 36 

das demais entidades de representação dos economistas. Logo após, o conselheiro Lourival 37 

Batista de Oliveira Junior também solicitou espaço para proferir seus agradecimentos ao 38 

plenário e avaliar de forma positiva a atuação do Conselho em 2021, com destaque para a 39 
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adaptação da autarquia ao “novo normal” através do uso das mídias digitais. Posteriormente, de 40 

igual maneira, o conselheiro Aro Maro de Andrade agradeceu ao Conselho, salientando a 41 

importância de todos permanecerem próximos ao Corecon-MG no ano de 2022, para somarem 42 

forças no enfrentamento aos desafios eminentes. Seguidamente, a conselheira Valquíria 43 

Aparecida Assis parabenizou à presidenta Tania Teixeira e ao vice-presidente Gustavo Aguiar 44 

pela gestão, agradeceu aos conselheiros cujos mandatos chegaram ao fim e manifestou suas 45 

expectativas positivas para o ano seguinte, desejando a volta dos trabalhos presenciais. Por fim, 46 

a conselheira Alzira Alice de Souza também realizou seus agradecimentos ao plenário, 47 

sobretudo pelo apoio que lhe foi dado durante sua atuação na Comissão de Tomada de Contas. 48 

2.2 – DISCUSSÃO/HOMOLOGAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE REGISTRO, 49 

CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E REMISSÃO: 50 

2.2.1 – REGISTRO PROFISSIONAL DE PESSOA FÍSICA E JURIDICA: 51 

NOMES Nº REGISTRO Nº PROCESSO 

   

   

   

2.2.2 – PROCESSOS DE CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DE REGISTRO 52 

NOME REGISTRO PROCESSO DELIBERAÇÃO 

    

    

    

    

III – INFORMES:  53 

3.1 – ELEIÇÕES DO COFECON: A presidenta Tania Teixeira, que também é delegada-54 

eleitora junto ao Cofecon, informou que já foi eleito o novo terço de conselheiros federais, com 55 

mandato no triênio 2022-2024. De acordo com a presidenta, os conselheiros federais recém-56 

eleitos, por sua vez, farão a eleição do(a) presidente(a) e do(a) vice-presidente(a) do Cofecon 57 

para a gestão de 2022, em plenária a ser realizada no dia 10 de dezembro de 2021. Tania 58 

Teixeira frisou ainda que, ao votar nas eleições do Conselho Federal, prezou pela manutenção 59 

dos conselheiros que desejavam permanecer no plenário da autarquia. Tania Teixeira relembrou 60 

ainda que, nesta eleição, não houve nenhum economista mineiro pleiteando vaga no plenário do 61 

Cofecon, tendo em vista que o estado já é representado pelos conselheiros federais Róridan 62 

Penido Duarte e Antônio de Pádua Ubirajara e Silva, os quais ainda estão com mandato em 63 

curso. A presidenta considerou que foram eleitos representantes com potencial para garantir uma 64 

sociedade mais igualitária no próximo ano, dispostos a participarem das discussões conjunturais 65 

nas quais o Cofecon tem se envolvido e se posicionado. Em seguida, informou que a atual vice-66 

presidenta do Cofecon, Denise Kassama do Amaral, não poderá se candidatar para permanecer 67 

no cargo em 2022, visto que a mesma já atingiu o tempo máximo de 6 anos como conselheira 68 

federal. Sendo assim, segundo Tania Teixeira, o candidato à presidência do Cofecon para 2022, 69 

economista Antônio Corrêa de Lacerda, deverá escolher outro(a) vice-presidente(a) para 70 
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concorrer às eleições junto a ele. Por fim, a presidenta destacou o nome de dois conselheiros 71 

federais que foram reeleitos, os quais ela considera bastante participativos: Teresinha de Jesus 72 

Ferreira da Silva e Eduardo Reis Araújo. Na sequência, o conselheiro Adriano Miglio Porto 73 

solicitou o uso da palavra para sugerir que, antes do próximo processo eleitoral do Cofecon, seja 74 

feita uma discussão interna, junto ao plenário do Corecon-MG, visando evitar disputas e 75 

desentendimentos entre os conselheiros regionais que porventura desejem se candidatar a 76 

conselheiros federais. A presidenta Tania Teixeira manifestou sua concordância com a 77 

colocação do conselheiro Adriano Miglio Porto, ressaltando a necessidade de introduzir novos 78 

economistas mineiros no plenário do Cofecon, para que a representação do estado a nível federal 79 

torne-se mais eclética. Por fim, a presidenta informou novamente sobre a aprovação do Dossiê 80 

Eleitoral de 2021 do Corecon-MG. 3.2 – XXXIII PRÊMIO MINAS DE ECONOMIA 81 

(PME): A presidenta introduziu o tema agradecendo ao coordenador da premiação, conselheiro 82 

Adriano Miglio Porto; ao professor doutor Cândido Luiz de Lima Fernandes, coordenador da 83 

Comissão Avaliadora do XXXIII PME; ao gerente executivo do Corecon-MG, Marco Aurélio 84 

Loureiro; e à assessora de comunicação do Conselho, Gabriela Carraro, pela dedicação na 85 

realização do prêmio. Na sequência, cedeu a palavra ao conselheiro Adriano Miglio Porto, que 86 

convidou o plenário a participar da cerimônia virtual de premiação do XXXIII Prêmio Minas de 87 

Economia, marcada para ocorrer no dia 16 de dezembro de 2021, às 17h, com transmissão pelo 88 

canal do Corecon-MG no YouTube. Ainda com a palavra, o conselheiro exaltou a importância 89 

do PME para os estudantes mineiros de Ciências Econômicas e Relações Econômicas 90 

Internacionais, ressaltando que a iniciativa é apoiada pelo Banco de Desenvolvimento de Minas 91 

Gerais (BDMG) durante mais da metade de sua existência. Em seguida, o gerente executivo 92 

Marco Aurélio Loureiro fez uso da palavra para sugerir que, no início do próximo ano, o 93 

Corecon-MG programe uma visita institucional ao BDMG para conhecer a nova presidência da 94 

instituição e reafirmar o vínculo de patrocínio. O gerente registrou ainda o aumento no número 95 

de trabalhos indicados ao PME e a necessidade de definição de uma estratégia para ampliar o 96 

número de faculdades participantes. 3.3 – ELEIÇÕES DA PRESIDÊNCIA E VICE-97 

PRESIDÊNCIA DO CORECON-MG PARA 2022: O gerente executivo Marco Aurélio 98 

Loureiro solicitou a palavra para informar que, pelo segundo ano consecutivo, as eleições para 99 

os cargos de presidente e vice-presidente do Corecon-MG não poderão ser realizadas 100 

presencialmente, em vista da pandemia. Desta forma, e considerando também a inviabilidade 101 

financeira de se contratar uma empresa especializada para implantar um sistema de votação 102 

online, a solução mais prudente seria realizar as eleições por aclamação, durante a 1ª Sessão 103 

Plenária Ordinária de 2022, da mesma forma que foram feitas as eleições de 2021. Após breve 104 

discussão, o plenário aprovou a adoção da solução apresentada. Por fim, o vice-presidente 105 

Gustavo Aguiar relembrou que a 1ª Sessão Plenária Ordinária de 2022 ficou agendada para a 106 

terça-feira do dia 04 de janeiro. 3.4 – HOMENAGEM AOS CONSELHEIROS EM FIM DE 107 

MANDATO: A presidenta Tania Teixeira prestou homenagem aos conselheiros regionais cujo 108 

mandato está se encerrando em 2021, Adriano Miglio Porto, Antônio de Pádua Ubirajara e Silva 109 
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e Paulo Roberto Paixão Bretas. Em nome do Corecon-MG, agradeceu aos economistas pelos 110 

trabalhos desenvolvidos junto ao Conselho, destacando a realização do Congresso Brasileiro de 111 

Economia (CBE) em Minas Gerais, que teve o envolvimento dos três homenageados. Em 112 

seguida, a assessora de comunicação, Gabriela Carraro, projetou virtualmente os certificados de 113 

homenagem e reconhecimento aos conselheiros em questão, os quais foram lidos pela 114 

presidenta. O conselheiro Adriano Miglio Porto, único homenageado presente na Sessão 115 

Plenária, pediu a palavra para agradecer a aclamação e pontuar que, em sua opinião, os trabalhos 116 

mais árduos desenvolvidos pelo Corecon-MG, como no caso do CBE, são os que mais 117 

promovem a união do plenário. O vice-presidente Gustavo Aguiar reforçou as palavras da 118 

presidenta Tania Teixeira, parabenizando e agradecendo aos conselheiros Adriano Miglio Porto, 119 

Antônio de Pádua Ubirajara e Silva e Paulo Roberto Paixão Bretas pelas contribuições com o 120 

Corecon-MG. 3.5 – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CORECON-MG: Com a palavra, o 121 

gerente executivo Marco Aurélio Loureiro apresentou um resumo da situação financeira do 122 

Conselho, comparando o saldo obtido no período de janeiro a novembro dos três últimos anos. 123 

De acordo com os dados apresentados, houve um crescimento no saldo disponível entre os anos 124 

de 2019 e 2021, que foi de R$ 748.000,00 (setecentos e quarenta e oito mil) para R$ 125 

1.240.000,00 (um milhão duzentos e vinte e quatro mil). Somente entre os anos de 2020 e 2021, 126 

o valor apresentou um crescimento de 44%. Já em relação às receitas oriundas de contribuição 127 

social, o valor, que em 2019 era de R$ 1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil) e 128 

tinha um peso de 76,7% na renda do Conselho, caiu para R$ 1.387.000,00 (um milhão trezentos 129 

e oitenta e sete mil) em 2021, passando a representar 74,2% dos ativos da autarquia. A receita 130 

obtida através da dívida ativa, por outro lado, aumentou de R$ 313.000,00 (trezentos e treze mil) 131 

em 2019 para R$ 379.000,00 (trezentos e setenta e nove) em 2021, indo de 16,7% para 19,7% 132 

dos ativos do Corecon-MG. Para Marco Aurélio Loureiro, tais resultados mostram que o 133 

Conselho aprimorou seus processos e foi mais efetivo ao recuperar ativos na dívida ativa, 134 

embora o ideal fosse que as receitas estivessem crescendo devido às contribuições sociais. O 135 

gerente executivo informou ainda que, o aumento do saldo do Conselho também se deve à 136 

redução de despesas, as quais caíram de R$ 1.509.000,00 (um milhão quinhentos e nove mil) 137 

para R$ 1.471.000,00 (um milhão quatrocentos e setenta e um mil) entre os anos de 2019 e 138 

2021. Com a palavra, a presidenta Tania Teixeira pontuou que a queda nas contribuições sociais 139 

se deve às consequências econômicas da pandemia, e que, apesar desse decaimento não ser o 140 

cenário ideal, o Corecon-MG ainda apresenta resultados melhores quando comparados aos de 141 

outros Corecons. A presidenta pontuou também as limitações do Conselho ao investir o capital 142 

acumulado para gerar mais receita, devido ao fato de ser uma autarquia pública. Sobre a redução 143 

dos ganhos com contribuições sociais, o conselheiro Ario Maro de Andrade apontou que a 144 

mesma se deve ao fato de que muitos economistas estão solicitando o cancelamento do registro 145 

por aposentadoria ou por desemprego, o que se soma a poucos pedidos de novos registros e 146 

muitos casos de inadimplência. Neste sentido, o gerente Marco Aurélio Loureiro falou sobre a 147 

necessidade de o Conselho desenvolver estratégias para estimular os profissionais aposentados a 148 
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manterem seus registros ativos, bem como para estreitar os vínculos com o público universitário, 149 

visando incentivar o registro dos formandos em Ciências Econômicas. Ao referendar as palavras 150 

do gerente executivo, a presidenta sugeriu a distribuição de brindes durante as solenidades de 151 

formatura dos cursos de Economia das faculdades mineiras. Por fim, o conselheiro Adriano 152 

Miglio Porto sugeriu que, para além da distribuição de brindes para os formandos, seja feita a 153 

entrega de uma homenagem aos autores de todas as monografias indicadas ao Prêmio Minas de 154 

Economia. 3.5 – OUTROS ASSUNTOS: a) O gerente executivo Marco Aurélio Loureiro 155 

convidou a todos a participarem da live sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados 156 

(LGPD) nas autarquias públicas, a ser promovida pelo Corecon-MG no dia 10 de dezembro de 157 

2021, às 18h, com transmissão ao vivo pelo YouTube. b) A presidenta Tania Teixeira reforçou o 158 

convite feito pelo gerente executivo e pontuou que o assessor jurídico do Corecon-MG, 159 

Glaydson José da Silva, e a advogada Mariana Soares Rocha Vieira, já participaram de um curso 160 

sobre LGPD promovido pelo Cofecon, frisando a necessidade de aplicação da lei e da 161 

dinamização dos processos envolvendo o site e o portal da transparência do Conselho. 162 

ENCERRAMENTO: Na sequência, a presidenta encerrou os trabalhos, dos quais eu, Gabriela 163 

Carraro, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pela senhora 164 

presidenta, pelos conselheiros, pelo gerente executivo e por mim, presentes na Sessão Plenária 165 

de 09 de dezembro de 2021. 166 
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