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ATA DA 7º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2022 DO  1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 10ª REGIÃO – MG 2 

7ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2022 3 

Ao 14º (décimo quarto) dia do mês de julho de 2022, realizou-se, por meio de 4 

videoconferência, a 7ª 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, Alzira Alice de Souza, Gelton 7 

Pinto Coelho Filho, Emmanuele Araújo da Silveira, Valquíria Aparecida Assis e 8 

Wallace Marcelino Pereira. A presidenta Tania Cristina Teixeira justificou a ausência 9 

do conselheiro Ario Maro de Andrade. A abertura dos trabalhos ocorreu às 17 horas. 10 

Em primeira convocação, deu-se início à reunião. Com a palavra, a presidenta Tania 11 

Cristina Teixeira convidou para assessorar a plenária a assessora de comunicação, 12 

Gabriela Carraro, e o assessor jurídico, Glaydson José da Silva.  13 

I – EXPEDIENTE: 1.1 – APROVAÇÃO DA ATA DA 6º SESSÃO PLENÁRIA 14 

ORDINÁRIA DE 30/06/2022: Após leitura e discussão da ata, com algumas correções 15 

da conselheira Alzira Alice de Souza no trecho relativo à data base, a mesma foi 16 

aprovada por unanimidade. 17 

II – INFORMES GERAIS:  18 

2.1 – REFORMAS NA SEDE DO CORECON-MG: Com a palavra, a presidenta 19 

Tania Cristina Teixeira convidou o assessor jurídico, Glaydson José da Silva, a informar 20 

sobre o andamento da reforma na sede do Corecon-MG. De ordem, Glaydson José da 21 

Silva informou que a previsão para conclusão das obras no telhado, na copa e na sala de 22 

reuniões seria no dia 22 de junho; que a restauração dos armários está em andamento; e 23 

que está pendente apenas a instalação de um novo carpete no auditório, que será 24 

solicitada assim que a pintura e limpeza do local for finalizada. A presidenta Tania 25 

Cristina Teixeira sugeriu também a instalação de fitas antiderrapantes no corredor de 26 

entrada do imóvel, para evitar quedas. A sugestão foi aprovada e o assessor jurídico 27 

Glaydson José da Silva pediu licença para retirar-se da reunião em vista de outros 28 

compromissos. 2.2 – DEFINIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL PARA AS 29 

ELEIÇÕES 2022 DO CORECON-MG: Com a palavra, a presidenta Tania Cristina 30 

Teixeira informou que, de acordo com o calendário eleitoral de 2022, aprovado pela 31 

Resolução 2106/2022 do Cofecon, o Corecon-MG deve definir sua Comissão Eleitoral 32 

até o dia 29 de julho. Explicou ainda que, conforme legislação, os conselheiros com fim 33 

de mandato em 2022, bem como os candidatos às eleições, não poderão participar da 34 

Comissão Eleitoral. Após sugestões da presidenta Tania Cristina Teixeira e discussão 35 

do plenário, obedecendo aos critérios determinados pela Resolução 2106/2022 do 36 

Cofecon, a Comissão Eleitoral de 2022 ficou composta por: Cândido Luiz de Lima 37 

Fernandes (presidente), Alzira Alice de Souza (membro efetivo), Emmanuele Araújo da 38 

Silveira (membro efeito) e Gelton Pinto Coelho Filho (membro suplente). Tal 39 
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composição foi aprovada por unanimidade. 2.3 – PROGRAMAÇÃO EM 40 

COMEMORAÇÃO AO MÊS DO ECONOMISTA 2022: A pedido da presidenta 41 

Tania Cristina Teixeira, a vice-presidenta Valquíria Aparecida Assis tomou a palavra 42 

para relatar o processo de construção da agenda em comemoração ao Mês do 43 

Economista 2022. Valquíria Aparecida Assis informou que a Comissão responsável 44 

pela organização dos eventos, composta por ela própria, pelos conselheiros Lourival 45 

Batista de Oliveira Junior e Ario Maro de Andrade, e pela assessora de comunicação 46 

Gabriela Carraro,  realizou sua primeira reunião na semana anterior, onde foram feitas 47 

as seguintes sugestões: realizar uma palestra magna de abertura sobre política de 48 

financiamento do Estado, com o economista Andre Lara Resende e, na impossibilidade 49 

de sua participação, convidar o economista Luciano Coutinho; realizar uma discussão 50 

sobre política industrial, com a participação do economista André Roncáglia; realizar 51 

uma discussão sobre Divisão Internacional do Trabalho, com o economista Márcio 52 

Pochmann; realizar um evento de reinauguração do auditório da sede do Corecon-MG e, 53 

na oportunidade, homenagear aos economistas Maria Regina Nabuco e Cândido Luiz de 54 

Lima Fernandes e promover uma discussão sobre soberania alimentar. Informou que foi 55 

feito orçamento para confecção de placas para realização das homenagens propostas, e 56 

que cada uma delas teria o valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais). 57 

Mencionou outros nomes sugeridos para participação nos eventos do Mês do 58 

Economista, entre os quais: Rosa Maria Marques, Leda Paulani, Flávia Vinhaes, Pedro 59 

Rossi e Elias Jabbour. Valquíria Aparecida Assis relatou ainda que, os conselheiros 60 

Lourival Batista de Oliveira Junior e Ario Maro de Andrade sugeriram realizar uma 61 

roda de conversa junto aos Centros Universitários de Pós- graduação de Minas Gerais, 62 

para troca de ideias sobre as pesquisas realizadas nas universidades. Valquíria 63 

Aparecida Assis informou também que o Corecon Acadêmico-MG promoverá 64 

atividades virtuais, nas terças-feiras das três primeiras semanas de agosto, abordando os 65 

temas: inflação, energias renováveis e economia financeira doméstica. Por fim, relatou 66 

que os próximos passos para consolidação da programação do Mês do Economista 2022 67 

serão a confirmação de presença junto aos convidados sugeridos e a definição de datas 68 

para cada um dos eventos. A presidenta Tania Cristina Teixeira sugeriu a realização de 69 

uma atividade cultural no dia do evento de reinauguração do auditório, bem como o 70 

lançamento de alguns livros. Solicitou ainda a inclusão de uma discussão sobre a 71 

Economia de Francisco e Clara, com a participação da conselheira Emmanuele Silveira. 72 

Solicitou que fossem convidados representantes da ABED, ASSEMG, IBEF, ABEFC, 73 

entre outras entidades, para participar das atividades do Mês do Economista. Tania 74 

Cristina Teixeira sugeriu ainda que, ao final da programação, seja elaborada uma carta 75 

dos economistas mineiros sobre o desenvolvimento. Por fim, solicitou que as atividades 76 

sejam realizadas de forma híbrida, ou seja, presencialmente e com transmissão ao vivo 77 

simultânea pelas redes sociais do Corecon-MG, solicitando à assessora de comunicação, 78 

Gabriela Carraro, que defina os equipamentos necessários para viabilizar esse formato 79 
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de evento. Após discussão do plenário, todas as sugestões supracitadas foram 80 

aprovadas. 2.4 – SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO CORECON 81 

ACADÊMICO-MG: Em seguida, o presidente do Corecon Acadêmico-MG, Luan 82 

Reis, juntou-se à reunião para apresentar um pedido de auxílio financeiro para aquisição 83 

de materiais de divulgação. Com a palavra, Luan Reis explicou que o Corecon 84 

Acadêmico-MG está se preparando para apresentar a entidade aos estudantes de 85 

Ciências Econômicas durante as recepções de calouros, que ocorrerão no início do 86 

próximo período letivo, em agosto. Explicou que os estudantes que já participam do 87 

Corecon Acadêmico-MG ficarão responsáveis por essa apresentação em suas 88 

respectivas universidades, e que consideram importante que esses alunos estejam 89 

vestidos com uma camisa do Corecon Acadêmico-MG e munidos com materiais de 90 

divulgação físicos, tais como adesivos, botons, banners e panfletos. Justificou que esse 91 

material ajudaria na realização de uma divulgação mais ampla e profissional do Corecon 92 

Acadêmico-MG e do Corecon-MG dentro das universidades. Por fim, informou que já 93 

havia realizado um orçamento para confecção de 60 (sessenta) unidades de camisas a 94 

serem utilizadas pelos membros do Corecon Acadêmico-MG, e que estas custariam um 95 

valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), incluindo a contratação de um 96 

profissional para elaborar o design da vestimenta. A conselheira Alzira Alice de Souza 97 

concordou com a importância das ações e pediu para o Corecon Acadêmico-MG 98 

encaminhar, posteriormente, as propostas e os orçamentos detalhados, para que o 99 

plenário possa auxiliar a encontrar fornecedores mais baratos, a calcular a quantidade de 100 

materiais necessários e a encontrar alternativas de comunicação visual mais ecológicas e 101 

em conta. A presidenta Tania Cristina Teixeira reforçou a solicitação da conselheira 102 

Alzira Alice de Souza, pedindo que o Corecon Acadêmico-MG encaminhe a proposta 103 

completa e detalhada para avaliação da Comissão de Tomada de Contas do Corecon-104 

MG. Sugeriu também a possibilidade da assessoria de comunicação do Corecon-MG 105 

auxiliar na criação dos materiais gráficos para evitar custos extras com profissional 106 

designer. O conselheiro Lourival Batista de Oliveira Junior sugeriu que o Corecon 107 

Acadêmico-MG avalie a possibilidade de voltar a confeccionar carteirinhas para 108 

estudantes, visando arrecadar verbas para suas ações de comunicação. Após discussão, o 109 

presidente do Corecon Acadêmico-MG, Luan Reis, ficou de encaminhar a solicitação de 110 

auxilio financeiro detalhada, via e-mail, para os membros da Comissão de Tomada de 111 

Contas (CTC), que se comprometeram a avaliar a proposta e dar retorno posteriormente. 112 

2.5 – GINCANA NACIONAL DE ECONOMIA: Com a palavra, a assessora de 113 

comunicação, Gabriela Carraro, retificou uma informação sobre a Gincana Nacional de 114 

Economia apresentada na reunião plenária anterior. Explicou que, ao invés das três 115 

melhores duplas de todo o Brasil, serão as três melhores duplas de cada estado que 116 

participarão da etapa nacional da competição, que ocorrerá presencialmente em João 117 

Pessoa/PB, durante a realização do XXVII Simpósio Nacional dos Conselhos de 118 

Economia (SINCE), em novembro de 2022. Informou que o Corecon-MG terá que arcar 119 
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com os custos da viagem das três duplas de Minas Gerais classificadas para a fase 120 

nacional da Gincana, podendo também patrocinar a ida de apenas uma ou duas duplas. 121 

Gabriela Carraro explicou também que, de acordo com o Cofecon, o Corecon-MG 122 

poderá solicitar recurso às universidades dos alunos classificados, para auxiliar no 123 

custeio das viagens. Caso o Corecon-MG não arque com a ida das duplas classificadas 124 

em Minas Gerais, os estudantes poderão viajar por conta própria, ou o estado será dado 125 

como desistente da competição. Após discussão, o plenário aprovou que, devido a 126 

restrições orçamentárias, o Corecon-MG custeará a viagem (passagens e hospedagem) 127 

apenas da dupla vencedora da etapa regional de Minas Gerais da Gincana. Às duplas 128 

que ficarem em segundo e terceiro lugar, será concedida menção honrosa. A assessora 129 

de comunicação também informou que, até o momento, há apenas duas duplas inscritas 130 

em Minas Gerais, e que as divulgações da Gincana serão intensificadas visando 131 

aumentar este número. 2.6 – PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA: Ainda com a 132 

palavra, a assessora de comunicação, Gabriela Carraro, informou que as inscrições à 133 

edição 2022 do Prêmio Brasil de Economia foram prorrogadas até 30 de agosto. Com 134 

isso, a presidenta Tania Cristina Teixeira solicitou a divulgação da prorrogação para os 135 

cursos de graduação, mestrado e doutorado em Economia de Minas Gerais. A presidenta 136 

aproveitou o gancho para informar também sobre a edição 2022 do Prêmio Minas de 137 

Economia, confirmando a participação do economista Candido Luiz de Lima Fernandes 138 

como presidente da Comissão de Avaliação da referida premiação. 2.7 – DIÁRIAS 139 

PARA IDA DE CONSELHEIROS AO SEMINÁRIO DE DIAMANTINA: Com a 140 

palavra, a presidenta Tania Cristina Teixeira informou que, entre os dias 29 de agosto e 141 

2 de setembro de 2022, ocorrerá o Seminário de Diamantina, promovido pelo 142 

Cedeplar/UFMG com apoio do Corecon-MG, entre outras instituições. Explicou que ela 143 

própria, a vice-presidenta Valquíria Aparecida Assis e os conselheiros Wallace 144 

Marcelino Pereira, Alzira Alice de Souza e Lourival Batista de Oliveira Junior estarão 145 

presentes no evento, e que para isso necessitarão de uma ajuda de custo do Corecon-146 

MG, para arcar com hospedagem e alimentação. O conselheiro Wallace Marcelino 147 

Pereira informou que não necessitará do auxílio do Corecon-MG, visto que sua ida será 148 

custeada pelo próprio Cedeplar/UFMG. O conselheiro Lourival Batista de Oliveira 149 

Junior sugeriu que a presidenta Tania Cristina Teixeira e a vice-presidenta Valquíria 150 

Aparecida Assis recebam um número maior de diárias do Corecon-MG, visto que 151 

ambas representarão o Conselho na ocasião e participarão de mesas institucionais. A 152 

presidenta Tania Cristina Teixeira solicitou que fosse realizada uma cotação para 153 

averiguar quantas diárias seriam necessárias para cobrir os custos com hospedagem e 154 

alimentação dos membros do plenário que estarão presentes no Seminário. Tania 155 

Cristina Teixeira relembrou ainda que o Corecon-MG tinha se comprometido a custear 156 

as passagens de ida e volta para dois palestrantes do evento. Após discussão, o plenário 157 

aprovou que a presidenta Tania Cristina Teixeira, a vice-presidenta Valquíria Aparecida 158 

Assis, e os conselheiros Alzira Alice de Souza e Lourival Batista de Oliveira Junior 159 
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sejam contemplados com diárias para ida ao Seminário de Diamantina, sendo que a 160 

presidenta e a vice-presidenta receberão um número maior de diárias para representar o 161 

Corecon-MG nas mesas institucionais. 2.8 – LICENÇA MÉDICA DO GERENTE 162 

EXECUTIVO: Com a palavra, a presidenta Tania Cristina Teixeira informou que, no 163 

dia 28 de junho de 2022, o gerente executivo do Corecon-MG, Marco Aurélio Loureiro, 164 

sofreu uma queda nas dependências do Conselho que o levou a fraturar a perna. 165 

Justificou que a queda ocorreu devido ao piso estar escorregadio após um produto para 166 

lubrificação de fechaduras ter acidentalmente caído no chão. Explicou que, após fraturar 167 

a perna, o gerente executivo Marco Aurélio Loureiro precisou realizar uma cirurgia para 168 

inserção de parafusos, recebendo um atestado médio de 15 (quinze) dias e tendo sido 169 

orientado pelo médico a ficar 40 (quarenta) dias sem colocar os pés no chão. A 170 

presidenta Tania Cristina Teixeira informou que, após os 15 (quinze) dias de licença 171 

médica, o gerente executivo retornará às suas atividades de trabalho, com autorização de 172 

seu médico, sem recorrer ao afastamento pelo INSS. Devido ao impedimento de pisar 173 

no chão, porém, o retorno do gerente executivo ao trabalho ocorrerá na modalidade 174 

remota, até que esteja apto a se locomover para retornar às atividades presenciais. A 175 

conselheira Alzira Alice de Souza sugeriu que, além de apresentar atestado médico 176 

autorizando seu retorno ao trabalho, na modalidade remota, após finalizados os 15 177 

(quinze) dias de licença, o gerente executivo Marco Aurélio Loureiro assine ainda um 178 

termo de trabalho remoto temporário junto ao Corecon-MG, para regulamentar sua 179 

atuação durante seu período de recuperação. Após discussão, o plenário aprovou a 180 

decisão por unanimidade. 2.9 – PATROCÍNIO E PARTICIPAÇÃO DO 181 

CORECON-MG NA EDIÇÃO 2022 DO SINCE: A presidenta Tania Cristina 182 

Teixeira relatou que o Corecon-MG recebeu, do Corecon-PB, uma solicitação de 183 

patrocínio, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para realização da 184 

edição 2022 do Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia (SINCE), que ocorrerá 185 

entre os dias 2 e 4 de novembro, em João Pessoa, na Paraíba. Explicou que, como 186 

contrapartida, o Corecon-PB ofereceu a divulgação da logomarca do Corecon-MG em 187 

todos os materiais relativos ao evento, menção ao Corecon-MG na mesa de abertura do 188 

Simpósio e concessão de cortesias de inscrições em valor compatível com o valor do 189 

patrocínio. Após discussão, o plenário aprovou a concessão do patrocínio solicitado. Em 190 

relação à participação do Corecon-MG no SINCE 2022, a presidenta Tania Cristina 191 

Teixeira informou que, conforme consulta prévia, os interessados em participarem como 192 

delegados do evento, além dela própria, são: a vice-presidenta Valquíria Aparecida 193 

Assis e os conselheiros Alzira Alice de Souza, Lourival Batista de Oliveira Junior e 194 

Gelton Pinto Coelho Filho. Indagou aos demais presentes na reunião se também 195 

gostariam de participar, mas não houve outras manifestações de interesse, apenas uma 196 

justificativa, por parte da conselheira Emmanuele Araújo da Silveira, em relação à sua 197 

impossibilidade de participação devido à compromissos de trabalho. Em seguida, 198 

perguntou se o plenário estaria de acordo com os delegados sugeridos. Não havendo 199 
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oposição por parte dos presentes, ficaram eleitos, por aclamação, os seguintes delegados 200 

para participação no SINCE 2022: Valquíria Aparecida Assis, Alzira Alice de Souza, 201 

Lourival Batista de Oliveira Junior, Gelton Pinto Coelho Filho e Tania Cristina 202 

Teixeira. 2.10 – CONCESSÃO DE APOIO A EVENTO DA UNIMONTES: Dando 203 

prosseguimento, a presidenta Tania Cristina Teixeira informou que a Universidade 204 

Estadual de Montes Claros (Unimontes) solicitou ao Corecon-MG um apoio financeiro 205 

para realização da XVIII Semana de Economia da Unimontes, evento a ocorrer entre os 206 

dias 25 e 27 de agosto de 2022, com o tema "As políticas de Estado e o 207 

desenvolvimento territorial no Brasil no contexto da internacionalização". Comentou 208 

sobre a importância do apoio a eventos universitários para a formação de novos 209 

economistas e sugeriu que o auxílio solicitado fosse providenciado na forma do custeio 210 

de transporte de ida e volta para um dos palestrantes do evento, à escolha da Unimontes. 211 

Na ausência de oposição por parte do plenário, ficou aprovada a sugestão da presidenta. 212 

2.11 – ASSESSORAMENTO JURÍDICO: Ainda com a palavra, a presidenta Tania 213 

Cristina Teixeira informou que o funcionário Glaydson José da Silva formalizou uma 214 

solicitação de aumento do valor de sua gratificação para exercício do cargo 215 

comissionado de assessor jurídico. Pontuou que, recentemente, já foi realizada 216 

renegociação salarial junto a todos os funcionários do Corecon-MG, e que o Conselho 217 

não dispõe de verbas para conceder aumento também nas gratificações. Explicou ainda 218 

que, atualmente, Glaydson José da Silva recebe duas gratificações, sendo uma delas 219 

relativa ao cargo de assessor jurídico e outra para atuação como pregoeiro da Comissão 220 

Permanente de Licitação do Corecon-MG. No entanto, segundo a presidenta, os 221 

serviços de pregoeiro não estão sendo mais necessários desde a realização do 22º 222 

Congresso Brasileiro de Economia (CBE), em 2017. Por este motivo, sugeriu a 223 

suspensão da gratificação do funcionário Glaydson José da Silva referente à atuação 224 

enquanto pregoeiro, enquanto não houverem demandas, e que o valor da gratificação 225 

suspensa seja incorporado, até o final do ano de 2022, à gratificação para o exercício do 226 

cargo de assessor jurídico. Explicou que, dessa forma, não haveria prejuízo ao salário do 227 

funcionário em questão, e que o mesmo teria sua solicitação de aumento atendida sem 228 

gerar custos adicionais ao Corecon-MG, ao mesmo tempo em que seria solucionada a 229 

questão da desnecessariedade do cargo de pregoeiro. Assim, a presidenta sugeriu uma 230 

conversa com a advogada do Corecon-MG, Mariana Soares Vieira, para averiguar as 231 

possibilidades e implicações jurídicas dessa decisão. Por fim, a presidenta solicitou que 232 

a Comissão de Renegociação Salarial, composta pelas conselheiras Emmanuele Araújo 233 

da Silveira e Alzira Alice de Souza, reúna-se com o funcionário Glaydson José da Silva 234 

para discutir melhor sobre a solicitação de aumento do valor da gratificação para 235 

exercício do cargo de assessor jurídico, informando a ele sobre as questões supracitadas. 236 

O plenário deliberou e aprovou ambos os encaminhamentos. ENCERRAMENTO: Na 237 

sequência, a presidenta encerrou os trabalhos, dos quais eu, Gabriela Carraro, lavrei a 238 



 
 

 

 

 

Conselho Regional de Economia – 10ª Região – Minas Gerais 
Rua Paraíba, 777, Savassi – CEP 30130-141 – Belo Horizonte/MG 

(31) 3261-5806 – corecon-mg@cofecon.org.br – www.corecon-mg.org.br 

 

presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pela senhora presidenta, pelos 239 

conselheiros e por mim, presentes na sessão plenária de 14 de julho de 2022.  240 
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