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ATA DA 3º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2022 DO  1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 10ª REGIÃO – MG 2 

3ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2022 3 

Ao 17º (décimo sétimo) dia do mês de março de 2022, realizou-se, por meio de videoconferência, a 4 

3ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia – 10ª Região – MG, com a 5 

presença remota dos conselheiros e economistas: Tania Cristina Teixeira, Lourival Batista de 6 

Oliveira Júnior, Valquíria Aparecida de Assis, Alzira Alice de Souza, João Vitor Leite Rodrigues, 7 

Gelton Pinto Coelho Filho. Foi justificada a ausência dos conselheiros Wallace Marcelino Pereira, 8 

Ario Maro de Andrade e da conselheira Emmanuele Araújo da Silveira. A abertura dos trabalhos 9 

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

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

Loureiro, e o assessor jurídico, Glaydson José da Silva. I – EXPEDIENTE: 1.1 – APROVAÇÃO 12 

DA ATA DA 2º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 04/01/2022: Após a leitura e discussão 13 

da ata, a mesma foi aprovada por unanimidade. 1.2 – RESOLUÇÃO QUE AUMENTA O 14 

NÚMERO DE PARCELAS PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS AO CORECON-MG: A 15 

Resolução nº 158/2022, conforme apresentada, flexibiliza o número máximo de parcelas a serem 16 

definidas no momento das negociações de débitos de anuidades vencidas e multas devidas ao 17 

Corecon-MG. Atualmente, a normatização em vigor, dentre outras condições, permite o 18 

parcelamento em, no máximo, 12 (doze) vezes no cartão de crédito e, no máximo, 15 (quinze) vezes 19 

no boleto bancário. Foi explicado que, de acordo com o disposto no manual de arrecadação de 20 

receitas do sistema Cofecon/Corecon, o qual normatiza os processos de cobrança, o parcelamento 21 

dos débitos pode ser estabelecido em até 30 (trinta) meses. Todavia, a parcela mínima do 22 

parcelamento não pode ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da anuidade vigente na 23 

data da consolidação do pagamento. Todo este esforço se resume no interesse de criar alternativas 24 

que amenizem o impacto financeiro nas negociações de débitos com o Conselho. Como as regras de 25 

cobrança são impositivas, muito rígidas e também limitadoras, resta a redução no valor das parcelas, 26 

através do aumento do número das mesmas. Também foram explicadas as limitações no uso do 27 

cartão de crédito para efetivação de parcelamentos. Atualmente e por uma questão legal, os Corecons 28 

não conseguem parcelar débitos em mais de 12 (doze) vezes no cartão. Apesar da limitação no 29 

número de parcelas, no caso do cartão de crédito, a proposta em discussão amplia de 15 (quinze) 30 

para 24 (vinte e quatro) parcelas sucessivas em caso de pagamento via boleto bancário, observado 31 

cumulativamente o critério de periodicidade mensal de cada parcela, cujo valor mínimo deverá 32 

corresponder ao percentual de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da anuidade vigente no 33 

exercício de referência da data da consolidação do parcelamento. A formalização do parcelamento 34 

ensejará a celebração de um termo irretratável de confissão da dívida negociada. Para evitar as 35 

reincidências nos processos de negociação, fica estabelecido que, a falta de pagamento de qualquer 36 

parcela, implicará no imediato vencimento antecipado do saldo remanescente e a remessa do débito 37 

para a inscrição em dívida ativa, protesto ou prosseguimento de execução fiscal, sendo admitida uma 38 

repactuação do parcelamento. Foi ponderada por alguns conselheiros a importância de se fazer um 39 
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trabalho individualizado com os economistas em débito, oferecendo as possibilidades deste novo 40 

modelo de negociação. Feitas as ponderações e esclarecimentos, a presidenta Tania Cristina Teixeira 41 

colocou a proposta de Resolução em votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 42 

II – ORDEM DO DIA: 43 

2.1 – DISCUSSÃO/HOMOLOGAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE REGISTRO, 44 

CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E REMISSÃO: 45 

2.1.1 – REGISTROS PROFISSIONAIS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA:  46 

NOME REGISTRO PROCESSO 

MAYCON DAYVID DE MENEZES AMARAL 8601 003/2022 

TAYANNE RENATA DE OLIVEIRA ARCEBISPO 8603 005/2022 

GILSON APARECIDO DA SILVA 8602 006/2022 

ANTONIO OLIMPIO BRANDAO JUNIOR 8600 013/2022 

2.1.2 – PROCESSO DE CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DE REGISTRO: 47 

NOME REGISTRO PROCESSO DELIBERAÇÃO 

HELOÍSA CAVALCANTI COSCARELLI RD 1965 129/2021 TEFI/DEFERIMENTO 

MARIA REGINA RODRIGUES RD 1788 129/2021 TEFI/DEFERIMENTO 

MANOEL EUSTÁQUIO DA SILVA RD 1835 129/2021 TEFI/DEFERIMENTO 

RUBEN CÉSAR VELOSO RD 2153 129/2021 TEFI/DEFERIMENTO 

JOSÉ DE ALENCAR DE S E SILVA RD 1620 127/2021 PA/DEFERIMENTO 

MARCO ANTÔNIO DUARTE MIRANDA RD 1781 127/2021 PA/DEFERIMENTO 

ADAILSON DE ABREU JULIACI RD 3408 127/2021 PA/DEFERIMENTO 

JOÃO BOSCO BORGES DA ROCHA RD 6838 127/2021 PA/DEFERIMENTO 

SEBASTIÃO FERREIRA CASCÃO JÚNIO RD 1826 127/2021 PA/DEFERIMENTO 

ELDENIR SALVADOR QUARESMA RD 3554 127/2021 PA/DEFERIMENTO 

FLÁVIA REGINA D PORTO RD 7101 127/2021 PA/DEFERIMENTO 

WELBER LEAO VILAS BOAS  RD 3711 127/2021 PA/DEFERIMENTO 

ANTÔNIO ARISTÓTELES GUEDES RD 1542 189/2019 TEFI/DEFERIMENTO 

PATRÍCIA SILVA BASTISTA  RD 7122 128/2021 PA/DEFERIMENTO 

LILIANE MARIA B DA SILVA RESENDE RD 3277 128/2021 PA/DEFERIMENTO 

OSWALDO LUIZ FELIPE DE ANDRADE RD 2754 128/2021 PA/DEFERIMENTO 

PEDRO JULIÃO DORNELAS RD 3271 128/2021 PA/DEFERIMENTO 

DULCIMARA ARAÚJO SILVÉRIO RD 6593 128/2021 PA/DEFERIMENTO 

2.1.3 – DISTRIBUIÇÃO DE NOVOS PROCESSOS:  48 

III – INFORMES GERAIS:  49 

3.1 – DESAFIO QUERO SER ECONOMISTA: A presidenta destacou a importância deste 50 

projeto. Registrou também o ótimo e destacado resultado obtido em 2021. Explicou o funcionamento 51 

da comissão organizadora e as indicações do conselheiro Lourival Batista de Oliveira Júnior e da 52 

assessora de comunicação, Gabriela Carraro, para a condução dos trabalhos de divulgação para o 53 

público-alvo em Minas Gerais. A presidenta colocou à disposição o espaço para participação de 54 

outros conselheiros. Para o conselheiro Lourival Batista de Oliveira Júnior, a competição é muito 55 

interessante, pois revela as possibilidades de alcance da profissão do economista, cuja formação não 56 

é muito fácil em comparação com outros cursos. A presidenta registrou a importância da inserção 57 

dos estudantes do Corecon Acadêmico nesta mobilização. Ao final, a comissão indicada para 58 

coordenar e monitorar, no âmbito do Corecon-MG, a divulgação do Desafio Quero Ser Economista, 59 

ficou composta pelos conselheiros Gelton Pinto Coelho Filho, Lourival Batista de Oliveira Júnior, 60 
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Valquíria Aparecida Assis e pela assessora de comunicação, Gabriela Carraro. 3.2 – CONGRESSO 61 

DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS: Foi detalhada a forma de participação do 62 

Corecon-MG nos últimos congressos da Associação Mineira de Municípios (AMM). Para além da 63 

análise, julgamento e seleção dos melhores projetos de boas práticas no eixo Desenvolvimento 64 

Econômico, o Conselho já participou, em outras edições, com a montagem de estandes e realização 65 

de palestras para os prefeitos e vereadores. Com relação ao processamento e seleção das propostas no 66 

eixo Desenvolvimento Econômico apresentados pelos municípios, foi informado que o Corecon-MG 67 

recebeu um total de 32 (trinta e dois) projetos para avaliação, que serão distribuídos entre 7 (sete) 68 

conselheiros. Foi ponderada a possibilidade de empate nas notas de avaliação. O conselheiro 69 

Lourival Batista de Oliveira Júnior sugeriu que, nas próximas edições, haja mais tempo para as 70 

avaliações e aplicação de critérios que eliminem ao máximo qualquer subjetividade no processo. 71 

Ademais, no caso dos empates, sugeriu a redistribuição dos projetos para outros avaliadores, gerando 72 

uma média. Ficou em aberta a definição quanto à montagem de estande e realização de palestras ou 73 

cursos. 3.3 – ESTUDO DA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO DEDICADO ÀS MULHERES: A 74 

presidenta registrou o trabalho publicado na semana passada pelo Observatório das Desigualdades 75 

Sociais, com a temática voltada para a desigualdade de gênero e dos pontos que podem ser 76 

trabalhados para o seu enfrentamento. Lembrou também sobre o link de acesso a este trabalho, 77 

enviado a todos e todas junto ao material de convocação desta reunião plenária. Informou também 78 

que, nos próximos dias, fará uma reunião com o sociólogo Bruno Lazzarotti Diniz Costa, 79 

coordenador do Observatório das Desigualdades Sociais, representando a Fundação João Pinheiro. 80 

3.4 – PESQUISA PERFIL DA MULHER ECONOMISTA: Em seguida, a presidenta registrou a 81 

pesquisa desenvolvida pelo Cofecon, junto aos Conselhos Regionais, sobre o perfil da mulher 82 

economista. Reforçou a importância da pesquisa, que se iniciou na época do Congresso ocorrido em 83 

Minas Gerais, mas se aprofundou no grupo de mulheres nacional em razão do empenho da atual 84 

coordenadora. Solicitou uma ampla divulgação da pesquisa junto às profissionais vinculadas aos 85 

setores públicos e privados, bem como às estudantes de economia. Na sequência, a assessora de 86 

comunicação, Gabriela Carraro, apresentou o site e o formulário online para participação na 87 

pesquisa, que possui fácil acesso e preenchimento.  Por fim, a presidenta registrou e agradeceu a 88 

colaboração e o empenho da conselheira Pamela Lorrany Sobrinho, que escreveu o artigo "O modelo 89 

econômico atual e a perpetuação das desigualdades criadas pelo patriarcado e as alternativas para a 90 

mudança econômica", publicado na edição nº 43 da Revista Economistas, do Cofecon. 3.5 – 91 

PROGRAMAÇÃO MÊS DA MULHER: A presidenta deu início à apresentação da programação, 92 

revelando o sucesso do evento de abertura, com a realização de uma mesa bastante robusta, que 93 

contou com a participação das economistas Ana Claudia Arruda Laprovitera  e Rosa Maria Marques. 94 

Elas fizeram uma discussão sobre conjuntura. A presidenta lamentou a necessidade de adiamento da 95 

live que discutiria o assunto atinente ao desenvolvimento regional. Na sequência, a presidenta 96 

solicitou para a assessora de comunicação, Gabriela Carraro, que apresentasse a proposta aprovada 97 

da agenda de atividades alusivas às comemorações do Mês da Mulher. Com a palavra, a assessora de 98 

comunicação apresentou um quadro composto de outros quatro eventos, para além da abertura, que 99 

já fora realizada, e do debate sobre desenvolvimento, que necessitou ser adiado. O quadro incluiu as 100 
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seguintes atividades: debate sobre a participação de mulheres na Economia Solidária e na Economia 101 

de Francisco e Clara, agendado para o dia 22 (vinte e dois) de março; discussão sobre o livro "A 102 

igualdade terá o rosto da mulher", do Observatório das Desigualdades Sociais, agendada para o dia 103 

24 (vinte e quatro) de março; palestra com o tema "Potencializando a inserção de mulheres no 104 

mercado de trabalho", programada para ser ministrada pela psicóloga e consultora em carreira, 105 

Sandra Souza, no dia 28 (vinte e oito) de março; e o evento de encerramento, com lançamento de 106 

livros, debate sobre desenvolvimento e atividade cultural, marcado para o dia 31 (trinta e um) de 107 

março. 3.6 – PRÊMIO PAUL SINGER DE BOAS PRÁTICAS ACADÊMICAS: A presidenta 108 

Tania Cristina Teixeira solicitou o engajamento de todos os conselheiros e equipe de assessoramento 109 

do Corecon-MG na divulgação do Prêmio Paul Singer de Boas Práticas Acadêmicas, que 110 

reconhecerá iniciativas inéditas e o apoio a projetos já existentes na área da Economia Solidária. 111 

Frisou a importância desta iniciativa, em especial neste momento de tanta dificuldade para grande 112 

parte da população brasileira, por conta do aumento dos preços e, sobretudo, devido as altas taxas de 113 

desemprego. Complementando, a presidenta destacou que a criação deste prêmio demonstra a 114 

importância do tema para a conjuntura econômica e social. Finalizando, ressaltou a potencial 115 

dimensão social da iniciativa e a importância de somar esforços para fortalecer a proposta, que passa 116 

pela visão de um desenvolvimento justo e igualitário. Nesta mesma linha, o conselheiro Gelton Pinto 117 

Coelho Filho salientou o trabalho de parceria do Corecon-MG com a Pastoral de Rua, cujos 118 

resultados foram exemplares. Realçou ainda a longa e produtiva experiência acumulada em Belo 119 

Horizonte, com os catadores de materiais recicláveis. 3.7 – ORGANIZAÇÃO DA CERIMÔNIA 120 

DE POSSE: A presidenta compartilhou a sua satisfação em realizar uma reunião presencial com a 121 

vice-presidenta e o gerente executivo, na sede do Conselho, depois de dois anos de distanciamento 122 

social. A Articulação Mineira pela Economia de Francisco Clara também já solicitou o espaço do 123 

Conselho para realização de um evento. Iniciada a discussão sobre a data da posse, que este ano 124 

voltará a ocorrer presencialmente, o conselheiro Lourival Batista de Oliveira Júnior sugeriu a 125 

realização no dia seguinte do planejamento estratégico, aproveitando a presença física dos 126 

conselheiros. Foi sugerida também a realização em um formato híbrido entre presencial e virtual, 127 

possibilitando a participação de delegados do interior. Ainda sobre a participação dos delegados, foi 128 

destacada a importância de se fazer uma reunião específica para avaliação referente ao 129 

funcionamento das delegacias.  A presidenta considerou prudente a realização da posse no final do 130 

próximo mês, numa sexta-feira, viabilizando a realização do planejamento estratégico no sábado. A 131 

pedido da presidenta, foram sugeridos alguns locais para realização da cerimônia de posse. Também 132 

foi encaminhada a constituição de uma Comissão para organização do evento, que ao final ficou 133 

composta por: Alzira Alice de Souza, Tania Cristina Teixeira, Valquíria Aparecida Assis, Gabriela 134 

Carraro e Marco Aurélio Loureiro. Foi sugerida ainda a participação dos delegados no evento de 135 

posse e na realização do planejamento estratégico. A presidenta Tania Cristina Teixeira propôs ao 136 

conselheiro Lourival Batista de Oliveira Júnior uma conversa para pensar nesta proposta. 3.8 – 137 

INFORME SOBRE REFORMA NA SEDE DO CORECON-MG: A pedido da presidenta, foi 138 

relatada a situação atual da sede, com o final da obra que viabilizou a revitalização de toda a 139 

estrutura física do setor de registro. Ficou registrada a necessidade de reformar o armário do setor, 140 
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onde ficam milhares de arquivos. Foi informado sobre a visita da presidenta na sede, que destacou a 141 

necessidade de dar continuidade às reformas em outros ambientes, como no auditório, onde as 142 

cortinas e o ar condicionado deverão ser trocados; nos armários da secretaria, do setor de registro e 143 

da cozinha; e na sala do plenário. Foi relatada também a situação da garagem, que ficou 144 

comprometida por alguns dias, com vazamento do esgoto de uma recém-inaugurada padaria na loja 145 

ao lado. ENCERRAMENTO: Na sequência, a presidenta encerrou os trabalhos, dos quais eu, 146 

Marco Aurélio Loureiro, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pela 147 

senhora presidenta, pelos conselheiros e por mim, presentes na sessão plenária de 17 de março de 148 

2022. 149 

 

 

 

Tania Cristina Teixeira 

Presidenta 

 

 

 

Valquíria Aparecida de Assis 

Vice-presidenta 

 

 

 

Lourival Batista de O. Júnior 

Conselheiro 

 

 

 

Alzira Alice de Souza 

Conselheira 

 

 

 

João Vitor Leite Rodrigues 

Conselheiro 

 

 

 

Gelton Pinto Coelho Filho 

Conselheiro 

 

 

 

Marco Aurélio Loureiro 

Gerente Executivo 

 

 

 

Glaydson José da Silva 

Assessor Jurídico 

 

 

 

Gabriela Carraro 

Assessora de Comunicação 

 150 


