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ATA DA 4º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2022 DO  1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 10ª REGIÃO – MG 2 

4ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2022 3 

Ao 19º (décimo nono) dia do mês de abril de 2022, realizou-se, por meio de 4 

videoconferência, a 4ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia – 5 

10ª Região – MG, com a presença remota dos conselheiros e economistas: Tania 6 

Cristina Teixeira, Lourival Batista de Oliveira Júnior, Valquíria Aparecida Assis, Alzira 7 

Alice de Souza, Gelton Pinto Coelho Filho, Ario Maro de Andrade, Wallace Marcelino 8 

Pereira e Gustavo Aguiar Pinto. Foi justificada a ausência das conselheiras, Emmanuele 9 

Araújo da Silveira e Pamela Lorrany Sobrinho. A abertura dos trabalhos ocorreu às 17 10 

horas. Em primeira convocação, deu-se início à reunião. Com a palavra, a vice-11 

presidenta, Valquíria Assis, deu boas vindas a todos os presentes e convidou para 12 

assessorar a plenária o gerente executivo, Marco Aurélio Loureiro, e o assessor jurídico, 13 

Glaydson José da Silva. A vice-presidenta esclareceu ainda que a presidenta Tania 14 

Cristina Teixeira assumiria em breve a condução da reunião. I – EXPEDIENTE: 1.1 – 15 

APROVAÇÃO DA ATA DA 3º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 16 

17/03/2022: Após leitura e discussão da ata, a mesma foi aprovada por unanimidade. 17 

1.2 – RESOLUÇÃO AUTORIZANDO A TERCEIRA PRORROGAÇÃO DE 18 

PRAZO PARA ADESÃO AO VIII RECRED: Foi apresentada, para apreciação e 19 

discussão, uma minuta de Resolução que prorroga a vigência do VIII Programa 20 

Nacional de Recuperação de Créditos (Recred). Essa iniciativa considerou, sobretudo, a 21 

necessidade de adoção de medidas excepcionais com vistas ao enfrentamento da crise 22 

econômico-financeira decorrente da pandemia de Covid-19. A Resolução permitirá que 23 

todos os débitos de pessoas físicas e jurídicas, inclusive os vencidos até 31 de março de 24 

2021, possam ser renegociados, com seus valores atualizados de acordo com as normas 25 

já estabelecidas. Por meio do Recred, os débitos renegociados poderão ser pagos com 26 

descontos sobre multa e juros, respeitado o limite de 24 parcelas com pagamento 27 

mensal, conforme pré-estabelecido. Após avaliação, inclusive dos membros da 28 

Comissão de Tomada de Contas, e posterior discussão, a Resolução instituindo a 29 

prorrogação do VIII Recred foi aprovada por unanimidade.   30 

II – ORDEM DO DIA: 31 

2.1 – DISCUSSÃO/HOMOLOGAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE 32 

REGISTRO, CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E REMISSÃO: 33 

2.1.1 – REGISTROS PROFISSIONAIS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA:  34 

NOME REGISTRO PROCESSO 

 GUSTAVO MARTINS ROCHA 8605 012/2022 

 MATEUS SOARES GALINDO 8604 014/2022 

 FABIO FERNANDES PEREIRA 8606 015/2022 

  FREDERICO FERNANDO SALGUEIRO XAVIER 8607 016/2022 
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2.1.2 – PROCESSO DE CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DE REGISTRO: 35 

NOME REGISTRO PROCESSO HOMOLOCAÇÃO 

CLEIDE APARECIDA M BARILARI RD 5461 219/2019 DEFERIMENTO 

ORLANDO FROTA MACHADO D PINTO RD 2973 035/2018 DEFERIMENTO 

ANA MARIA CARNEIRO BICALHO RD 3744 193/2019 DEFERIMENTO 

JOSÉ ALVES DOS SANTOS RD 6015 201/2019 DEFERIMENTO 

MARIA ELISALIMA PEREIRA RD 7914 205/2019 DILIGÊNCIA 

MAURÍCIO BARBOSA PRATES RD 7239 207/2019 DEFERIMENTO 

GLEISON SILVA VILEFORT COSTA RD 7230 217/2019 DEFERIMENTO 

ARMÍRIO DUQUE DE OLIVEIRA RD 5844 210/2019 DEFERIMENTO 

DANIELA CRISTINA R MACHADO RD 8442 001/2020 DEFERIMENTO 

2.1.3 – DISTRIBUIÇÃO DE NOVOS PROCESSOS. 36 

III – INFORMES GERAIS:  37 

3.1 – SEMINÁRIO DOS ESTUDANTES DE ECONOMIA: Foi dada a palavra para 38 

o estudante José Gabriel, um dos organizadores do 2º Seminário dos Estudantes de 39 

Economia de Minas Gerais (SEEMG). José Gabriel iniciou seus esclarecimentos 40 

informando a data prevista para a realização do evento, que será no dia 12 de maio, e a 41 

expectativa de público, que é de aproximadamente 100 participantes. A proposta 42 

principal é proporcionar um bom ambiente de convivência para os estudantes de 43 

Ciências Econômicas e Relações Econômicas Internacionais de todo o estado, assim 44 

expandindo a integração entre eles. Para José Gabriel, o Seminário será uma cerimônia 45 

de prestação de contas do Corecon Acadêmico de Minas Gerais, que visa também se 46 

aproximar de novos alunos. Reforçou a colaboração da vice-presidenta Valquíria Assis, 47 

em especial no esforço para definição do local de realização do evento. A intenção é 48 

alocar todos os participantes em um mesmo local. José Gabriel informou ainda que, ao 49 

fim do Seminário, será apresentado um documento de encerramento, em consonância 50 

com o que tiver sido discutido e aprovado em uma plenária final. Com relação aos 51 

custos, José Gabriel apresentou uma detalhada planilha com a estimativa de gastos e 52 

receitas, considerando a expectativa de 100 participantes. Segundo a planilha, o 53 

investimento para realização do Seminário seria de, aproximadamente, R$ 16.000,00 54 

(dezesseis mil reais), valor inferior ao de eventos similares realizados no passado. Na 55 

sequência, foi solicitada uma ajuda de custo ao Corecon-MG, no valor de R$8.000,00 56 

(oito mil reais). O conselheiro Gelton Pinto Coelho Filho parabenizou o Corecon 57 

Acadêmico pelo esforço na organização do evento. Para a conselheira Alzira Alice de 58 

Souza, o Seminário é uma boa iniciativa e um ótimo investimento para atrair mais 59 

jovens estudantes para o Corecon-MG. Alzira Alice também indagou sobre a 60 

possibilidade de realização das palestras na própria sede do Conselho. Com a palavra, a 61 

presidenta Tania Cristina Teixeira lamentou a atual situação estrutural do auditório do 62 

Conselho, que deverá passar por uma breve reforma antes de voltar a receber eventos. A 63 

vice-presidenta, Valquíria Assis, esclareceu ainda que, uma das propostas do evento é 64 

reunir todos os estudantes em um só local, tanto para as palestras e rodas de discussão, 65 
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como para alimentação e hospedagem. Ademais, há a questão do custo de 66 

deslocamento. O conselheiro Lourival Batista de Oliveira Júnior também parabenizou o 67 

presidente do Corecon Acadêmico pela realização do encontro, reforçando a 68 

importância do mesmo na divulgação do próprio Corecon-MG. O conselheiro Gustavo 69 

Aguiar, por sua vez, manifestou sua concordância com a realização do evento. Já o 70 

conselheiro Ario Maro de Andrade, registrou que o evento vai ao encontro do que está 71 

preconizando no plano de trabalho do Corecon-MG para o ano de 2022. Ao final, foi 72 

aprovada uma ajuda financeira no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a realização 73 

do 2º Seminário dos Estudantes de Economia de Minas Gerais. 3.2 – PREMIAÇÕES 74 

DO COFECON: Em seguida, a presidenta Tania Cristina Teixeira solicitou à assessora 75 

de comunicação, Gabriela Carraro, que fizesse um relato sobre as premiações realizadas 76 

pelo Cofecon, com inscrições abertas em nível nacional. Com a palavra, a assessora 77 

Gabriela Carraro esclareceu que, no momento, há três premiações do Cofecon com 78 

inscrições abertas, sendo elas: a) Desafio Quero Ser Economista: competição destinada 79 

a alunos do Ensino Médio de todo o Brasil, cujo prazo para participação termina no dia 80 

02 de maio. Esclareceu que essa iniciativa, bem como as outras duas, estão sendo 81 

divulgadas diariamente em todos os canais de comunicação do Corecon-MG. 82 

Agradeceu a colaboração do conselheiro Lourival Batista de Oliveira Júnior por 83 

contribuir com a divulgação do Desafio Quero Ser Economista nas escolas de Ensino 84 

Médio do estado de Minas Gerais. Agradeceu também à presidenta Tania Cristina 85 

Teixeira e à vice-presidenta Valquiria Assis. Informou que, nesta data, o Corecon-MG 86 

está com o terceiro maior número de inscritos no projeto, dentre todos os Corecons; b) 87 

Prêmio Paul Singer de Boas Práticas Acadêmicas: premiação que se destina a 88 

reconhecer iniciativas de Economia Solidária no formato de projetos de extensão, cujo 89 

prazo de inscrição vai até o próximo dia 29 de abril, com provável prorrogação. Este 90 

prêmio tem duas categorias, sendo uma para iniciativas inéditas e outro para apoio ao 91 

desenvolvimento de projetos já existentes; e c) Prêmio Brasil de Economia: com 92 

inscrições até o dia 30 de julho, o prêmio aceita trabalhos nas categorias livro de 93 

economia, artigo técnico/científico, artigo temático sobre "Estado, economia e 94 

democracia no Brasil", e monografias, a serem inscritas pelos Corecons de acordo com 95 

os vencedores dos prêmios regionais de monografia (no caso do Corecon-MG, o Prêmio 96 

Minas de Economia). 3.3 – PROPOSTA DE PARCERIA DA FUNDAÇÃO JOÃO 97 

PINHEIRO: Com a palavra, a presidenta Tania Cristina Teixeira solicitou ao gerente 98 

executivo a apresentação da proposta da Fundação João Pinheiro. Na sequência, foram 99 

detalhados os principais pontos da proposta. O projeto possui como elemento central a 100 

produção de levantamento bibliográfico e documental, análise de dados estatísticos e de 101 

registros administrativos, consultas a entidades da sociedade civil e relatórios e 102 

proposições de agências multilaterais. O objetivo é produzir um documento específico 103 

para o estado de Minas Gerais, que conterá um diagnóstico dos principais vetores de 104 

desigualdades no estado, com ênfase naquelas passíveis de intervenção a nível estadual, 105 
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bem como alternativas estruturadas e viáveis de políticas ou programas estaduais de 106 

enfrentamento. A proposta apresenta 04 (quatro) pontos principais a serem tratados: a) 107 

renda, pobreza, desigualdade econômica e inclusão produtiva; b) educação; c) 108 

segurança   pública e política penitenciária; e d) desenvolvimento sustentável, economia 109 

e finanças públicas (tributação, pequenas e microempresas, desconcentração territorial 110 

de compras públicas, agricultura familiar e agroecologia). Na sequência, foi solicitada a 111 

entrada do professor Bruno Lazarotti na reunião, conforme já previsto, pois o mesmo é 112 

quem assina a proposta apresentada pela Fundação João Pinheiro. Com a palavra, Bruno 113 

Lazzarotti detalhou com precisão o escopo e os produtos da proposta do diagnóstico a 114 

ser desenvolvido sobre as desigualdades em Minas Gerais. Dando prosseguimento, 115 

apresentou a solicitação de apoio ao Corecon-MG, solicitando uma bolsa de estudante 116 

de pós-graduação em economia ou área correlata, que se dedicaria, durante 7 (sete) 117 

meses, à construção do documento. O valor desta bolsa, conforme descrita, está 118 

estimado em R$ 2.200,00 mensais, totalizando R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos 119 

reais) nos 7 (sete) meses de duração. Em seguida, Bruno Lazzarotti respondeu às 120 

perguntas dos conselheiros, esclarecendo algumas dúvidas apresentadas. Na sequência, 121 

a presidenta agradeceu ao professor Bruno Lazzarottti pela presença e iniciou uma 122 

avaliação com o plenário. Os conselheiros presentes se manifestaram em relação à 123 

relevância da proposta apresentada. Todavia, dado o valor pleiteado ser muito 124 

significativo, o conselheiro Lourival Batista de Oliveira Junior registrou que, caso 125 

aprovada, a decisão implicará em uma austeridade maior em relação aos outros pleitos. 126 

Dando prosseguimento, a presidenta Tania Cristina Teixeira sugeriu um tempo maior 127 

para reflexão da proposta e posterior resposta ao professor Bruno Lazzarotti, tendo sido 128 

esse encaminhamento apoiado pelo plenário. 3.4 – PROCESSO DE REFORMA DA 129 

SEDE: A presidenta solicitou um relato do assessor jurídico, Glaydson José da Silva, 130 

em relação ao andamento da reforma da sede do Corecon-MG. Após os informes 131 

detalhados pelo assessor, a presidenta solicitou um maior esforço de todos para que haja 132 

mais agilidade no processo. Os demais conselheiros concordaram com os 133 

encaminhamentos e, na próxima plenária, o assessor jurídico deverá apresentar os 134 

progressos em relação à reforma. 3.5 – ASSESSORIA DE IMPRENSA: Com a 135 

palavra, a presidenta esclareceu que a contratação de uma assessoria de imprensa tem 136 

por finalidade divulgar as ações do Corecon-MG na imprensa, assim complementando 137 

os trabalhos realizados pela assessoria de comunicação. A assessoria de imprensa 138 

deverá promover a divulgação de ações, projetos, eventos e atividades desenvolvidas 139 

pelo Corecon-MG em jornais, revistas, rádios e portais de notícias externos, bem como 140 

na produção de conteúdo escrito e audiovisual para tais mídias, realização de entrevistas 141 

individuais e coletivas e na produção jornalística, obedecido o plano e a descrição dos 142 

serviços necessários. 3.6 – HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 143 

2021 E PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO: Foi informado que a 144 

prestação de contas atinente ao ano de 2021 foi devidamente aprovada, sem ressalvas, 145 
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pelo Cofecon. Registrou-se também que o relatório de gestão de 2021 foi publicado no 146 

Portal dA Transparência do Corecon-MG no último dia 30 de março, de acordo com as 147 

normas e prazos estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União. 3.7 – DATA 148 

BASE: A presidenta se manifestou em relação à necessidade de iniciar o processo de 149 

reuniões com os funcionários, por conta da proximidade da data base. Informou que os 150 

funcionários já fizeram uma primeira manifestação, através de um e-mail. Em seguida, 151 

foi proposta a definição de uma comissão para representar o plenário do Corecon-MG 152 

nas tratativas com os representantes dos funcionários, com vistas à avaliação, discussão 153 

e fechamento do acordo coletivo. Ficou decidido que as conselheiras Emmanuele 154 

Araújo da Silveira e Alzira Alice de Souza vão compor tal comissão, que representará o 155 

Corecon-MG na mesa de negociação. 3.8 – SOCIEDADE BRASILEIRA DE 156 

ECONOMIA POLÍTICA: A presidenta Tania Cristina Teixeira apresentou uma 157 

demanda de apoio financeiro encaminhada ao Corecon-MG para realização do XXVII 158 

Encontro Nacional de Economia Política (ENEP). O evento acontecerá entre os dias 7 e 159 

10 de junho, sediado na Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Após avaliação, a 160 

presidenta sugeriu que esta decisão seja adiada e que, neste intervalo, seja verificado se 161 

o Cofecon apoiou financeiramente a realização do Seminário. O plenário aprovou a 162 

sugestão encaminhada. 3.8 – REUNIÃO NO BDMG: A presidenta relatou a visita feita 163 

por ela ao novo presidente do BDMG, acompanhada da vice-presidenta Valquíria Assis, 164 

da conselheira Alzira Alice de Souza e do ex-conselheiro Adriano Miglio. Registrou 165 

que a reunião foi muito boa, tendo rendido a possibilidade de novas parcerias, dentre 166 

elas a estruturação de um curso de educação financeira. 3.9 – CERIMÔNIA DE 167 

POSSE: Foi informado que a cerimônia de posse da gestão 2022 do Corecon-MG e dos 168 

conselheiros eleitos para o triênio 2022-2024 está prevista para ocorrer no próximo dia 169 

26 de maio. A comissão que está organizando a posse está, neste momento, tentando 170 

viabilizar um local adequado. Já foram cogitados alguns espaços, mas alguns deles não 171 

estão com disponibilidade de agenda, enquanto outros estão com problemas em relação 172 

ao custo com aluguel. Foram relatadas as tentativas junto à FIEMG, CREA 173 

e Associação Médica Mineira. A vice-presidenta Valquiria Assis informou que fez um 174 

contato diretamente com o presidente do CREA e que o mesmo solicitou o envio de um 175 

ofício pedindo a cessão do espaço. Por fim, a presidenta informou do esforço em trazer 176 

a economista Rosa Maria Marques e o economista Paulo Gala, para a cerimônia de 177 

posse e para o evento do Corecon Acadêmico. ENCERRAMENTO: Na sequência, a 178 

presidenta encerrou os trabalhos, dos quais eu, Marco Aurélio Loureiro, lavrei a 179 

presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pela senhora presidenta, pelos 180 

conselheiros e por mim, presentes na sessão plenária de 19 de abril de 2022. 181 
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