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ATA DA 11ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2022 DO  1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 10ª REGIÃO – MG 2 

11ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2022 3 

Ao 29º (vigésimo nono) dia do mês de novembro de 2022, realizou-se, por meio de 4 

videoconferência, a 11ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia – 5 

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

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

Alice de Souza e Emmanuele Araújo da Silveira. A abertura dos trabalhos ocorreu às 17 8 

horas e 30 minutos. Em primeira convocação, deu-se início à reunião. Com a palavra, a 9 

presidenta Tania Cristina Teixeira convidou para assessorar a plenária a assessora de 10 

comunicação, Gabriela Carraro, e o gerente executivo, Marco Aurélio Loureiro.  11 

I – EXPEDIENTE: 1.1 – ESCLARECIMENTO SOBRE A ATA DA 9ª SESSÃO 12 

PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 13/10/2022 E APROVAÇÃO DA ATA DA 10ª 13 
SESSÃO PLENÁRIA DE 10/11/2022: Tendo em conta que, na reunião plenária 14 

anterior, a ata da 9ª Sessão Plenária Ordinária foi aprovada com uma ressalva da 15 

conselheira Alzira Alice de Souza, que ficou de ser esclarecida posteriormente pelo 16 

gerente executivo Marco Aurélio Loureiro, o mesmo informou que, após realizar uma 17 

checagem nas gravações,  concluiu que a ata está condizente com o que foi discutido na 18 

ocasião. Após o esclarecimento, o plenário concordou que a ata da 9ª Sessão Plenária 19 

Ordinária permaneça inalterada, conforme já havia sido aprovada anteriormente. Já a ata 20 

da 10ª Sessão Plenária Ordinária, por sua vez, após leitura e discussão, foi aprovada por 21 

unanimidade, sem ressalvas. 1.2 – DEFINIÇÃO DA DATA DA 1ª SESSÃO 22 

PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2023 DO CORECON-MG: Com a palavra, o gerente 23 

executivo Marco Aurélio Loureiro explicou que, a data da 1ª Sessão Plenária Ordinária 24 

de 2023 do Corecon-MG deve ser definida com antecedência, visto que, conforme o 25 

Regimento Interno do Conselho, a convocação para esta reunião deve ser enviada até o 26 

dia 15 de dezembro. Explicou ainda que a 1ª Sessão Plenária Ordinária deve ocorrer o 27 

quanto antes, pois no dia 31 de dezembro vence o mandato da atual gestão, de forma 28 

que, a partir desta data, o Conselho ficará sem mandatário até que se eleja e dê posse 29 

aos novos presidente e vice-presidente. Esclareceu também que a 1ª Sessão Plenária 30 

Ordinária deverá ser conduzida pelo conselheiro com registro mais antigo junto ao 31 

Corecon-MG, nome que será apurado e posteriormente informado ao plenário. Após 32 

discussão, ficou definido que a 1ª Sessão Plenária Ordinária de 2023 ocorrerá 33 

virtualmente no dia 03 de janeiro, terça-feira, às 17h30. 34 

II – ORDEM DO DIA: 35 

2.1 – APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º TRIMESTRE DE 36 
2022: Com a palavra, a conselheira Alzira Alice de Souza, membro da Comissão de 37 

Tomada de Contas (CTC) do Corecon-MG, se manifestou a favor da aprovação da 38 

prestação de contas do 3º trimestre de 2022. Recomendou, porém, um monitoramento 39 

cuidadoso em relação à evolução de receitas e despesas, visto que, em relação a este 40 

ponto, foi observada uma evolução desfavorável dos resultados. Reforçou a necessidade 41 

de uma gestão conservadora e sugeriu que estes dados sejam apresentados com intervalo 42 

menor, constando sempre uma comparação do orçamento previsto com o realizado. A 43 

fala da conselheira Alzira Alice de Souza foi ratificada pelo conselheiro Lourival 44 

Batista de Oliveira Junior, também membro da CTC. Após discussão, o plenário decidiu 45 
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pela aprovação da prestação de contas do 3º trimestre de 2022. 2.2 – RELATO DE 46 

PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO PRESCRITOS: Dando prosseguimento, o 47 

gerente executivo Marco Aurélio Loureiro pediu a palavra para relatar que, após realizar 48 

o levantamento de um arquivo morto do Conselho, identificou processos do setor de 49 

fiscalização aos quais, devido a questões internas, não foi dada a devida continuidade, 50 

razão pela qual acabaram prescrevendo, tendo em vista a finalização de prazos 51 

administrativos. Informou que, sendo assim, os processos ficaram improcedentes, e que 52 

o crédito tributário notificado pelo Conselho através deles, por sua vez, foi anulado. O 53 

plenário lamentou o ocorrido e solicitou atenção para que a situação não se repita.  54 

III – INFORMES GERAIS:  55 
3.1 – XXXIV PRÊMIO MINAS DE ECONOMIA: Com a palavra, a presidenta Tania 56 

Cristina Teixeira informou que foi realizada, no dia 25 de novembro, na sede do Banco 57 

de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) em Belo Horizonte, a cerimônia de 58 

entrega do XXXIV Prêmio Minas de Economia. Manifestou sua satisfação com a 59 

retomada da realização do evento em formato presencial, após dois anos sendo realizado 60 

virtualmente em prevenção à Covid-19. Registrou que estiveram presentes, além dela 61 

própria, a vice-presidenta do Corecon-MG, Valquíria Assis; o vice-presidente e o 62 

economista-chefe do BDMG, Gabriel Viégas e Izak Silva; o ex-conselheiro do Corecon-63 

MG e analista do BDMG, Adriano Miglio; o coordenador da Comissão Avaliadora do 64 

XXXIV PME, Cândido Fernandes; e os premiados, seus amigos, familiares e 65 

professores orientadores. Opinou que a cerimônia foi modesta, mas muito satisfatória, e 66 

que os trabalhos premiados trouxeram, mais uma vez, temáticas importantes para a 67 

economia regional e nacional, considerando esta edição da premiação como muito bem 68 

sucedida. Solicitou que a assessora de comunicação, Gabriela Carraro, realize 69 

entrevistas com os autores dos trabalhos premiados para publicação nas mídias digitais 70 

do Conselho. 3.2 – PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA: A presidenta relembrou 71 

ainda que, na edição 2022 do Prêmio Brasil de Economia, também houveram 72 

vencedores vindos de Minas Gerais, como no caso do economista Benito Salomão, 73 

doutor em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), que ficou em 74 

primeiro lugar na categoria artigo técnico/científico, com o trabalho “Assimetrias e 75 

causalidades entre receitas de despesas públicas no Brasil: Uma aplicação via modelos 76 

NARDL”, além do economista Giornni Paolinelli Raposo Duarte, graduado em 77 

Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que ficou 78 

em segundo lugar na categoria monografia de graduação, com o trabalho "O nexo água-79 

energia-emissões na matriz elétrica de Minas Gerais: Impactos econômicos e 80 

ambientais". 3.3 – EVENTO DO CORECON ACADÊMICO EM ALUSÃO À 81 

SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA: A presidenta informou que o Corecon 82 

Acadêmico de Minas Gerais realizou, entre os dias 21 e 30 de novembro, o evento "Meu 83 

nome é Zumbi", em comemoração à Semana da Consciência Negra. Elogiou a iniciativa 84 

e solicitou à vice-presidenta, Valquíria Aparecida Assis, que fizesse um relato sobre as 85 

atividades, já que a organização foi acompanhada por ela. Com a palavra, a vice-86 

presidenta relatou que este foi o primeiro evento sobre o tema articulado pelo Corecon 87 

Acadêmico e que os estudantes mostraram-se muito empolgados e dedicados em relação 88 

à programação. Registrou que o evento ocorreu em parceria com o Diretório Acadêmico 89 

(DA) da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG (FACE/UFMG), em formato 90 

híbrido, sendo dividido entre três atividades virtuais pelo YouTube e três atividades 91 
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presenciais na FACE/UFMG, que abordaram temas como: políticas públicas anti-92 

racismo, políticas afirmativas, interseção entre gênero e raça, diversidade racial, a 93 

população negra na formação social brasileira e a presença de negros na economia. 94 

Enfatizou a relevância do envolvimento do Corecon-MG e do Corecon Acadêmico nas 95 

discussões sobre questões raciais e a importância do debate ser protagonizado por 96 

pessoas negras, como foi o caso do evento "Meu nome é Zumbi". Avaliou o resultado 97 

da iniciativa como positivo, parabenizou o trabalho dos estudantes organizadores e 98 

antecipou que o Corecon Acadêmico já está pensando em mais atividades para 99 

discussão de outras pautas sociais. 3.4 – LANÇAMENTO DO LIVRO "BRASIL, 100 100 

ANOS DE (IN)DEPENDÊNCIA E DÍVIDA": A presidenta relatou que foi realizado, 101 

no dia 22 de novembro, na sede do Corecon-MG, o lançamento do livro "Brasil, 100 102 

anos de (in)dependência e dívida", iniciativa da Rede Jubileu Sul Brasil. Relatou que 103 

participaram do evento as autoras Dirlene Marques, ex-conselheira do Corecon-MG; 104 

Polly Policarpo, militante da Rede Feminista de Saúde; Sandra Quintela, economista da 105 

Rede Jubileu Sul, articuladora popular e organizadora do livro; e  a vice-presidenta do 106 

Corecon-MG, Valquíria Assis. Reforçou a importância do apoio do Conselho a eventos 107 

e publicações de outras entidades com temas relevantes para a economia. 3.4 – 108 

LANÇAMENTO DA COLEÇÃO "GREVE & NEGOCIAÇÃO": A presidenta 109 

informou ainda que a sede do Corecon-MG receberá também, na terceira semana de 110 

dezembro, em data ainda a definir, o lançamento da coleção de livros "Greve & 111 

Negociação", de autoria do economista Carlindo Rodrigues de Oliveira, do 112 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). 113 

Informou que o evento contará com a participação da deputada estadual Beatriz 114 

Cerqueira e convidou os demais conselheiros a participarem.  3.5 – PARCERIA COM 115 

A FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO: A presidenta relembrou que foi aprovada, na 116 

reunião plenária anterior, a renovação do convênio com a Fundação João Pinheiro 117 

(FJP), por meio do qual é desenvolvido o projeto Observatório das Desigualdades 118 

Sociais. Manifestou seu contentamento com a manutenção da parceria, a qual 119 

considerou profícua, e reforçou a necessidade de discussão sobre uma demanda recebida 120 

de professores de Economia da FJP, relativa à uma aproximação e apresentação de 121 

proposta de trabalho. 3.6 – PARCERIA COM A PUC MINAS: A presidenta relatou 122 

também o estabelecimento de outra parceria do Corecon-MG, por meio do projeto 123 

Economia Para Todos, com a Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas, para apoio ao 124 

projeto Entreposto Agroecológico e Cultural, idealizado através das ações 125 

desenvolvidas no Programa PUC Minas e Brumadinho Unindo Força. Explicou que, 126 

através da parceria, o Conselho desenvolverá eventos conjuntos sobre temas como 127 

agroecologia e Economia de Francisco e Clara. 3.7 – APROXIMAÇÃO COM OS 128 

PET ECONOMIA DAS UNIVERSIDADES: Ainda tratando sobre parcerias, a 129 

presidenta observou que, muitos dos participantes e vencedores do XXXIV Prêmio 130 

Minas de Economia, relataram ter tido vínculo com os Programas de Educação Tutorial 131 

em Economia (PET Economia) de suas respectivas universidades, durante o período da 132 

graduação. Com isso, sugeriu uma aproximação do Corecon-MG com os PET 133 

Economia, tendo em vista que tais grupos poderiam auxiliar na articulação do Conselho 134 

com os estudantes de Economia de Minas Gerais e ser uma porta de entrada para 135 

aproximação do Corecon-MG com os programas de extensão universitária. Após 136 

discussão, o plenário manifestou concordância com a sugestão da presidenta. 3.8 – 137 
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VOTAÇÃO NAS ELEIÇÕES DO COFECON: A presidenta informou que, no dia 1º 138 

de dezembro, o Cofecon realizará assembleia de delegados eleitores, evento que reunirá 139 

um representante de cada Conselho Regional de Economia (Corecon) para eleger os 140 

conselheiros federais com mandato no triênio 2023-2025. Explicou que, conforme o 141 

resultado das eleições 2022 do Sistema Cofecon/Corecons, ocorridas no mês de 142 

outubro, representará o Corecon-MG na ocasião, como delegada eleitora efetiva de 143 

Minas Gerais. Comentou brevemente sobre os candidatos às vagas de conselheiro 144 

federal e se comprometeu a votar de maneira representativa e responsável.  145 

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

Gabriela Carraro, 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 29 de 148 

novembro de 2022.  149 
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