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ATA DA 6º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2022 DO  1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 10ª REGIÃO – MG 2 

6ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2022 3 

Ao 30º (trigésimo) dia do mês de junho de 2022, realizou-se, por meio de 4 

videoconferência, a 6ª 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, Ario Maro 7 

de Andrade e Wallace Marcelino Pereira. A abertura dos trabalhos ocorreu às 17 horas. 8 

Em primeira convocação, deu-se início à reunião. Com a palavra, a presidenta Tania 9 

Cristina Teixeira convidou para assessorar a plenária a assessora de comunicação, 10 

Gabriela Carraro, e o assessor jurídico, Glaydson José da Silva.  11 

I – EXPEDIENTE: 1.1 – APROVAÇÃO DA ATA DA 5º SESSÃO PLENÁRIA 12 

ORDINÁRIA DE 12/05/2022: Após leitura e discussão da ata, a mesma foi aprovada 13 

por unanimidade. 14 

II – ORDEM DO DIA: 15 

2.1 – DISCUSSÃO/HOMOLOGAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE 16 

REGISTRO, CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E REMISSÃO: 17 

2.1.1 – REGISTROS PROFISSIONAIS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA:  18 

NOME REGISTRO PROCESSO 

VICENTE PEIXOTO DA SILVA JUNIOR 025/2022 8615 

CAROLINA ARAUJO DE MORAES CERVINO 026/2022 8614 

2.1.3 – DISTRIBUIÇÃO DE NOVOS PROCESSOS. 19 

III – INFORMES GERAIS:  20 

3.1 – REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Com a palavra, a presidenta Tania 21 

Cristina Teixeira solicitou à conselheira Alzira Alice de Souza, membro da Comissão de 22 

Tomada de Contas (CTC), que realizasse apresentação referente à primeira 23 

reformulação orçamentária de 2022. A assessora de comunicação, Gabriela Carraro, 24 

projetou em tela o relatório da assessoria contábil referente à reformulação supracitada, 25 

visando ilustrar a apresentação a ser realizada. Em seguida, a conselheira Alzira Alice 26 

de Souza explicou que, os valores constantes do orçamento vigente sofreram alterações, 27 

tanto em relação às receitas, tendo em vista o recebimento de anuidades do exercício 28 

atual e anteriores e da dívida ativa, quanto em relação às despesas, tendo em conta o 29 

retorno ao trabalho presencial e a contratação de serviços de terceiros para realização de 30 

obras e eventos. Por esses motivos, Alzira Alice de Souza explicou que foi efetuada 31 

uma suplementação de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais) de verba, detalhando a 32 

fonte de receita e as despesas conformes exibidas no documento projetado pela 33 

assessora de comunicação. A apresentação foi referendada pelos conselheiros Wallace 34 

Marcelino Pereira, membro efetivo da CTC, e Lourival Batista de Oliveira Junior, 35 

membro suplente da CTC, e a suplementação foi dada como aprovada pela Comissão. 36 
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3.2 – DATA BASE: Ainda com a palavra, a conselheira Alzira Alice de Souza, também 37 

membro da Comissão de Renegociação Salarial, pediu licença para adiantar o ponto de 38 

pauta relativo à data base dos funcionários do Corecon-MG. Com a aprovação da 39 

presidenta, Alzira Alice de Souza realizou um breve relato do processo de negociação, 40 

explicando que a reivindicação inicial dos funcionários teria sido um reajuste de 11,73% 41 

(onze vírgula setenta e três por cento), variação anual do INPC observado a data base, a 42 

ser aplicado tanto no salário quanto no vale alimentação/refeição, além da concessão de 43 

um vale combustível, com saldo correspondente ao do vale transporte, para os 44 

funcionários que utilizam carro como meio de locomoção para o trabalho. Segundo 45 

Alzira Alice de Souza, essa reivindicação foi justificada pelos funcionários tendo em 46 

vista uma defasagem salarial em relação ao INPC acumulado nos últimos anos, 47 

considerando que não houve atualização salarial compatível com índices inflacionários. 48 

No entanto, relatou a impossibilidade de o Conselho oferecer reajuste salarial conforme 49 

o percentual solicitado pelos funcionários, tendo em vista que os gastos envolvendo a 50 

folha de pagamento do Conselho já correspondem à mais de 90% da arrecadação da 51 

anuidade do exercício, e que ainda podem incorrer riscos de queda das contribuições 52 

devido aos reflexos da pandemia de Covid-19 e da adversidade do ambiente econômico. 53 

Alzira Alice de Souza relatou que, após análise das finanças do Conselho e cenários  foi 54 

realizada uma contra proposta aos funcionários, que consistiu em: reajuste salarial de 55 

5% (cinco por cento), para além dos 1% (um por cento) já oferecidos anualmente aos 56 

servidores públicos; aumento de R$ 4,00 (quatro reais) por dia trabalhado no valor do 57 

vale alimentação/refeição, de forma que o valor total do benefício passe a ser R$ 40,30 58 

(quarenta e três reais e trinta centavos) por dia trabalhado; bônus salarial de R$ 700,00 59 

(setecentos reais) para todos os funcionários no ano de 2022, tendo em vista a 60 

impossibilidade do reajuste salarial inicialmente reivindicado; realização de consulta ao 61 

Conselho Federal de Economia (Cofecon) quanto à possibilidade de oferecer o vale 62 

combustível como alternativa ao vale transporte, tendo em vista as questões legais e 63 

fiscais envolvendo esse tipo de benefício; realização de consulta ao Cofecon quanto à 64 

possibilidade da adoção do regime de trabalho híbrido para redução de custos com o 65 

deslocamento dos funcionários e das despesas do Conselho; futura revisão dos 66 

processos de trabalho internos, sobretudo após a implantação do novo sistema de 67 

informática, visando melhorar os processos do Conselho e estudar a viabilidade de 68 

estabelecer métricas e indicadores que possibilitem concessão de bônus conforme 69 

produtividade. Alzira Alice de Souza relatou que tal contra proposta, conforme as 70 

especificidades relatadas, foi aceita pelos representantes dos funcionários na Comissão 71 

de Renegociação Salarial, que solicitaram ainda que os valores retroativos sejam 72 

concedidos em folha de pagamento complementar, para evitar a retenção de valores 73 

elevados referentes ao Imposto de Renda. Por fim, opinou que, por mais que o reajuste 74 

aprovado vá comprometer quase toda a receita arrecadada com as anuidades do ano 75 

corrente, seria inviável não atualizar os salários dos funcionários, visto que, com o 76 



 
 

 

 

 

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 

 

cenário econômico atual, aumentaram os preços de produtos e serviços, e que os 77 

funcionários se sentiriam desprestigiados sem terem o salário minimamente corrigido. 78 

Após a apresentação da conselheira e avaliação do plenário, a data base foi aprovada. 79 

3.3 – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CORECON-MG: Dando prosseguimento à 80 

reunião, a presidenta Tania Cristina Teixeira solicitou que a conselheira Alzira Alice de 81 

Souza permanecesse com a palavra para adiantar a apresentação referente à situação 82 

financeira do Conselho. A assessora de comunicação, Gabriela Carraro, projetou 83 

novamente em tela um material para ilustrar a apresentação solicitada. Assim, a 84 

conselheira Alzira Alice de Souza realizou breve explicação do material projetado, 85 

enfatizando a queda da receita obtida através do recolhimento de anuidades e o aumento 86 

de despesas em função do retorno às atividades presenciais. Com a palavra, o 87 

conselheiro Lourival Batista de Oliveira Junior pontuou que houve ainda um 88 

“esfriamento” no processo de recuperação do valor de anuidades dos exercícios 89 

anteriores. Tendo em conta a queda de receita somada ao aumento das despesas, o 90 

plenário comentou coletivamente sobre as possibilidades legais de adoção do regime de 91 

trabalho híbrido, futuramente, visando a redução de gastos. A conselheira Alzira Alice 92 

de Souza pontuou novamente sua expectativa de que, com a implantação do novo 93 

sistema, possam ser revisados os processos de trabalho desenvolvido pelos funcionários, 94 

com isso, trazendo mais economia para o Conselho. 3.4 – REALIZAÇÃO DE 95 

CONCURSO DO SISTEMA COFECON/CORECONS: Aproveitando os 96 

comentários sobre a receita do Conselho, a presidenta Tania Cristina Teixeira antecipou 97 

os informes sobre a realização de concurso público do Sistema Cofecon/Corecons. A 98 

presidenta explicou que o Cofecon teria disparado recentemente um comunicado aos 99 

Corecons questionando sobre a necessidade de realização de concurso público em cada 100 

estado, para averiguar a possibilidade da realização conjunta de concursos pelos 101 

membros do Sistema. Tania Cristina Teixeira pontuou, no entanto, a impossibilidade de 102 

realização de concurso público por parte do Corecon-MG junto aos demais membros do 103 

sistema Cofecon/Corecons, já que, apesar de ser necessária a contratação de novos 104 

funcionários, não há condições financeiras no momento, tendo em vista os dados 105 

apresentados anteriormente na reunião. 3.5 – XXXIV PRÊMIO MINAS DE 106 

ECONOMIA: Em seguida, a presidenta Tania Cristina Teixeira conduziu a definição 107 

da comissão julgadora do XXXIV Prêmio Minas de Economia (PME) – Edição 2022. A 108 

pedido, a assessora de comunicação, Gabriela Carraro, esclareceu que as indicações de 109 

professores doutores em Economia para composição da referida comissão já haviam 110 

sido solicitadas e devidamente encaminhadas pelas Faculdades de Economia de Minas 111 

Gerais, projetando em tela os nomes e currículos dos indicados. Visualizando a lista 112 

projetada, a presidenta Tania Cristina Teixeira sugeriu a escolha dos professores 113 

doutores Cândido Luiz de Lima Fernandes, aposentado da UFMG (coordenador); 114 

Raimundo Leal, da PUC Minas (membro efetivo); e Maria Alice dos Santos, da 115 

Unimontes (membro efetivo). A presidenta justificou que, dessa forma, seriam 116 
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contemplados representantes de faculdades que não participaram no ano anterior, bem 117 

como garantida a representação de uma universidade pública, uma universidade privada 118 

e uma universidade do interior, além da presença de uma mulher economista, assim 119 

tornando a comissão mais diversa e inclusiva. Após avaliação, o plenário acatou a 120 

sugestão da presidenta e aprovou a composição da comissão conforme sugerida por ela. 121 

Em seguida, Tania Cristina Teixeira solicitou julgadora do PME seja ampliado para 122 

quatro, buscando expandir a representatividade das universidades ainda que, nos 123 

próximos anos, o número de membros da comissão participantes. O plenário também 124 

aprovou essa solicitação. 3.6 – MÊS DO ECONOMISTA 2022: Logo após, a 125 

presidenta Tania Cristina Teixeira anunciou as discussões sobre a programação em 126 

comemoração ao Mês do Economista em 2022. Com a palavra, o conselheiro Lourival 127 

Batista de Oliveira Junior sugeriu que, este ano, os eventos comemorativos sejam 128 

condensados em apenas uma semana e realizados presencialmente, e que o economista 129 

André Lara Resende seja convidado para realizar a conferência magna de abertura da 130 

programação. O conselheiro Ario Maro de Andrade, referendando as sugestões do 131 

conselheiro Lourival Batista de Oliveira Junior, sugeriu que o local de realização da 132 

conferência com o economista André Lara Resende seja o auditório da PUC Minas – 133 

Unidade Praça da Liberdade, tendo em vista a expectativa de público. As sugestões dos 134 

conselheiros foram aprovadas pelo plenário e, logo em seguida, a presidenta Tania 135 

Cristina Teixeira designou os conselheiros Lourival Batista de Oliveira Junior e Ario 136 

Maro de Andrade, a vice-presidenta Valquíria Aparecida Assis, a assessora de 137 

comunicação Gabriela Carraro e o gerente Marco Aurélio Loureiro como membros da 138 

Comissão de organização dos eventos comemorativos. A Comissão ficou de se reunir 139 

posteriormente para formatação de uma proposta mais estruturada. 3.7 – XI GINCANA 140 

NACIONAL DE ECONOMIA: Em seguida, a presidenta Tania Cristina Teixeira 141 

solicitou à assessora de comunicação, Gabriela Carraro, que realizasse um relato sobre a 142 

XI Gincana Nacional de Economia – Edição 2022. De ordem, a assessora projetou o site 143 

da Gincana em tela, para conhecimento do plenário, e esclareceu que, nesta edição, 144 

assim como em 2022, o Cofecon assumirá a organização de todas as etapas da 145 

competição, cabendo aos Corecons apenas a divulgação. Gabriela Carraro esclareceu 146 

ainda que a Gincana destina-se aos estudantes de Ciências Econômicas e demais cursos 147 

recepcionados e aprovados pela legislação do Cofecon, residentes em qualquer local do 148 

Brasil, os quais devem formar duplas para participar, e que as inscrições estarão abertas 149 

até 30 de julho de 2022, via site. Gabriela Carraro relatou ainda que a Gincana se divide 150 

em duas etapas: a regional e a nacional. Explicou que a etapa regional é composta por 151 

duas atividades, sendo a primeira delas um jogo de perguntas virtuais, a ocorrer no dia 152 

07 de agosto de 2022, com participação de todos os inscritos; e a segunda delas a 153 

elaboração de um vídeo sobre “Aplicação do liberalismo na economia brasileira”, que 154 

deve ser enviado entre os dias 10 e 12 de agosto de 2022, pelas nove duplas de cada 155 

estado melhores colocadas na atividade anterior. Tais vídeos serão avaliados por 156 
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comissões a serem definidas pelos Corecons. As duplas autoras dos três melhores 157 

vídeos de cada estado, conforme escolhidos pelas comissões, participarão da etapa 158 

nacional da Gincana, que ocorrerá nos dias 2 e 3 de novembro de 2022, durante a 159 

programação do XXVII Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia (SINCE), 160 

presencialmente, em João Pessoa/PB, consistindo em um jogo de cartas sobre 161 

indicadores e questões atuais da Economia. Nessa etapa, as três melhores duplas de cada 162 

estado disputam entre si, até haver uma vencedora. As premiações que o Cofecon 163 

oferece são: R$ 2.500,00 – 1º lugar; R$ 2.000,00 – 2º lugar; R$ 1.500,00 – 3º lugar; R$ 164 

1.000,00 – 4º lugar. Por fim, a assessora de comunicação informou que a definição de 165 

premiação para a etapa estadual é facultativa, e que os Corecons deverão arcar com os 166 

custos da ida das duplas vencedoras do estado ao SINCE, para participação na etapa 167 

nacional. Após o relato, a presidenta agradeceu à assessora pela apresentação e propôs a 168 

formação de uma Comissão para o acompanhamento da divulgação da Gincana em 169 

Minas Gerais, a ser composta por: Lourival Batista de Oliveira Junior, Gabriela Carraro, 170 

Luan Reis (presidente do Corecon Acadêmico-MG), Valquíria Aparecida Assis e Tania 171 

Cristina Teixeira. Ademais, ficou definido que, pelas restrições orçamentárias, o 172 

Corecon-MG não ofertará premiação para a etapa estadual mineira da Gincana, visto 173 

que reservará a verba para custear a ida das duplas vencedoras ao SINCE. 3.8 – 174 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: Dando prosseguimento, a presidenta Tania 175 

Cristina Teixeira propôs a discussão sobre como será realizado o planejamento 176 

estratégico do Corecon-MG em 2022, solicitando a opinião do conselheiro Lourival 177 

Batista de Oliveira Junior, que normalmente é o responsável por conduzir o 178 

planejamento. Com a palavra, Lourival Batista de Oliveira Junior sugeriu que o 179 

planejamento estratégico de 2022 seja realizado presencialmente, em um dia útil a 180 

definir, durante o horário de expediente dos funcionários do Corecon-MG, para que os 181 

mesmos possam participar da elaboração. Lourival Batista de Oliveira Junior se dispôs a 182 

conduzir, mais uma vez, a elaboração do planejamento, e solicitou que, na ocasião, 183 

participem também os conselheiros que estiverem disponíveis na data e horário a serem 184 

definidos. Lourival Batista de Oliveira Junior sugeriu ainda que, sem seguida, o 185 

planejamento realizado neste primeiro encontro seja levado para apreciação em reunião 186 

plenária, e que após o resultado das eleições do Corecon-MG de 2022, seja realizada 187 

uma atualização neste planejamento, junto aos novos conselheiros eleitos, bem como 188 

aos conselheiros atuais, para adiantar os trabalhos do planejamento de 2023. O plenário 189 

aprovou sem ressalvas as sugestões do conselheiro Lourival Batista de Oliveira Junior, 190 

ficando ele incumbido de definir a data para a realização do primeiro encontro de 191 

planejamento, assim que for possível, tendo em conta as obras de reforma da sede do 192 

Corecon-MG. 3.9 – ENCONTRO INTERNACIONAL ECONOMIA DE 193 

FRANCISCO: Com a palavra, a presidenta Tania Cristina Teixeira informou ao 194 

plenário que foi convidada a participar, como observadora, do Encontro Internacional 195 

Economia de Francisco, agendado para ocorrer entre os dias 20 e 25 de setembro de 196 
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2022, em Assis, na Itália. Pontuou que ficou muito honrada com o convite e citou outros 197 

brasileiros que também foram chamados para o evento, entre os quais o ex-senador 198 

Eduardo Suplicy. Informou ainda que a conselheira Emmanuele Araújo da Silveira, o 199 

conselheiro Gustavo Aguiar Pinto e a economista mineira Bruna Matos também estarão 200 

presentes no encontro, enquanto a conselheira Pâmela Lorrany Sobrinho teria desistido 201 

de participar. Por fim, a presidenta solicitou que o plenário avaliasse a possibilidade de 202 

o Conselho contribuir com os custos relativos à sua inscrição no evento, redirecionando 203 

a verba que seria destinada à inscrição da conselheira Pâmela Lorrany Sobrinho, 204 

ressaltando que ela mesma arcará com os demais custos referentes à sua participação. O 205 

plenário avaliou a solicitação da presidenta e aprovou por unanimidade a contribuição 206 

financeira do Corecon-MG com o custo de sua inscrição. 3.10 – PARTICIPAÇÃO DO 207 

CORECON-MG NO XXVII SINCE: Prosseguindo com a pauta, a presidenta Tania 208 

Cristina Teixeira informou sobre a participação do Corecon-MG no XXVII SINCE, 209 

relembrando a sugestão do conselheiro Lourival Batista de Oliveira Junior de realização 210 

de uma prévia do evento em Minas Gerais. Com a palavra, Lourival Batista de Oliveira 211 

Junior explicou que essa prévia consistiria em um encontro entre os coordenadores de 212 

curso das faculdades mineiras de Economia, com o objetivo de obter dados e 213 

informações que ajudariam a compor a agenda a ser levada pelo Corecon-MG ao 214 

SINCE. A presidenta informou que a proposta do conselheiro Lourival Batista de 215 

Oliveira Junior está registrada e melhor detalhada em um documento, o qual 216 

posteriormente será encaminhado para os demais membros do plenário. Tania Cristina 217 

Teixeira sugeriu ainda o envio de um e-mail, com a proposta anexa, para todos os 218 

coordenadores dos cursos de Economia de Minas Gerais, convidando-os a participarem 219 

do encontro. Lourival Batista de Oliveira Junior concordou e solicitou que fossem 220 

convidados também os membros do Corecon Acadêmico, dos Diretórios e Centros 221 

Acadêmicos e demais estudantes de Economia. Após discussão, o plenário determinou 222 

que, como o SINCE ocorrerá apenas em novembro, a proposta do conselheiro Lourival 223 

Batista de Oliveira Junior será compartilhada para apreciação do plenário e que essa 224 

pauta tornará a figurar em outras reuniões para a organização definitiva do evento. 3.11 225 

– CERIMÔNIA DE POSSE: Em seguida, a presidenta Tania Cristina Teixeira 226 

realizou um breve informe e avaliação sobre a palestra “Austeridade fiscal versus 227 

recuperação econômica no pós-pandemia”, promovida pelo Corecon-MG no dia 09 de 228 

junho, oportunidade na qual foi realizada a celebração da posse da gestão 2022 e dos 229 

conselheiros eleitos para o triênio 2022-2024. A presidenta considerou que o evento foi 230 

muito exitoso e interessante, contando com participação significativa da sociedade civil 231 

e de diversas entidades, incluindo economistas, estudantes, ex-conselheiros, deputados, 232 

vereadores e representantes de outros conselhos profissionais, do IBEF, da ABED, do 233 

Sindecon-MG, do DIEESE, do COP, de movimentos sociais, entre outros. Informou 234 

também que foi feito o possível para reduzir os custos com o evento, o qual conseguiu 235 

ser realizado conforme o orçamento previsto. Por fim, pontuou que sentiu falta da 236 
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presença dos conselheiros homens na ocasião, mas justificou que a ausência de alguns 237 

deles ocorreu devido a compromissos de trabalho, viagens e questões de saúde. 3.12 –238 

SEMINÁRIO DOS ESTUDANTES DE ECONOMIA: Logo após, a presidenta Tania 239 

Cristina Teixeira avaliou também o II Seminário dos Estudantes de Economia de Minas 240 

Gerais, organizado pelo Corecon Acadêmico-MG nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2022. 241 

Pontuou que o evento foi muito interessante e bastante prestigiado, contando com um 242 

expressivo número de participantes. A presidenta registrou que Lourival Batista de 243 

Oliveira Junior esteve presente, levando uma turma de alunos da Universidade Federal 244 

de Juiz de Fora (UFJF), e agradeceu ao conselheiro pelo engajamento. Finalizou 245 

informando que, na próxima reunião plenária, convidará a vice-presidenta Valquíria 246 

Aparecida Assis a prestar mais informações a respeito do trabalho que está sendo 247 

desenvolvido por ela junto ao Corecon Acadêmico-MG, incluindo a participação dos 248 

estudantes na organização da programação do Mês do Economista, e sobre o 249 

funcionamento do Corecon Acadêmico-MG no geral. 3.13 – INDICAÇÕES ÀS 250 

PREMIAÇÕES DO COFECON: A presidenta Tania Cristina Teixeira prosseguiu 251 

com a pauta informando sobre a edição 2022 dos prêmios Personalidade Econômica, 252 

Mulher Transformadora, Mulher Economista e Destaque Econômico, promovidos pelo 253 

Cofecon. Informou que, como de praxe, o Cofecon solicitou aos Corecons que 254 

encaminhassem indicações de nomes para concorrerem às premiações, e que o Corecon-255 

MG optou por realizar uma votação interna entre os membros do plenário para 256 

democratizar o processo de escolha dos nomes a serem indicados. Em seguida, solicitou 257 

que a assessora de comunicação Gabriela Carraro explicasse sobre o procedimento de 258 

votação interna. Com a palavra, Gabriela Carraro esclareceu que a votação foi realizada 259 

via formulário eletrônico e que, num primeiro momento, os conselheiros puderam 260 

indicar livremente os nomes que gostariam para cada prêmio, e que depois foi realizada 261 

uma votação fechada, com as opções anteriormente indicadas, para os desempates 262 

necessários. A assessora de comunicação compartilhou em tela os gráficos referentes a 263 

cada uma das votações, para conhecimento do plenário, e informou que, ao final, foram 264 

escolhidos e encaminhados ao Cofecon os seguintes nomes: Prêmio Personalidade 265 

Econômica – Pedro Rossi e Rosa Maria Marques; Prêmio Mulher Transformadora – 266 

Makota Celinha Gonçalves, Nilma Lino Gomes, Elvira Peruhype e cacique Angohó 267 

Xahã; Destaque Econômico – DIEESE (desempenho técnico), Unicamp (academia) e 268 

Jornal GGN (mídia). 3.14 – FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA GOLDEN 269 

ASSOCIATES: Em seguida, a presidenta Tania Cristina Teixeira informou sobre o 270 

processo de fiscalização instaurado pelo Corecon-MG em relação à empresa Golden 271 

Associates, contratada pela Taquaril Mineração S/A (Tamisa) para elaborar o projeto do 272 

Complexo Minerário Serra do Taquaril, o qual almeja construir na Serra do Curral, 273 

região metropolitana de Belo Horizonte. Relatou que o Conselho, por meio dos setores 274 

jurídico e de fiscalização, está procurando identificar os economistas envolvidos na 275 

elaboração do projeto para averiguar se os mesmos estão registrados e exercendo a 276 
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profissão legalmente. A presidenta disse ainda que um procedimento semelhante está 277 

sendo executado pelo Conselho Regional de Engenharia (CREA), que busca identificar 278 

e fiscalizar os engenheiros envolvidos, e que posteriormente pretende marcar uma 279 

reunião com o presidente do CREA para obter mais informações sobre o procedimento 280 

adotado por eles. 3.15 – APOIO FINANCEIRO AO CEDEPLAR/UFMG: Por fim, a 281 

presidenta Tania Cristina Teixeira compartilhou com o plenário uma solicitação de 282 

apoio financeiro recebida do CEDEPLAR/UFMG, referente à compra de quatro 283 

passagens aéreas, com saída do Rio de Janeiro/RJ, de São Paulo/SP e de Brasília/DF, 284 

para a ida de quatro representantes do CEDEPLAR ao Seminário de Diamantina, evento 285 

patrocinado pelo Corecon-MG. Esclareceu que o gerente executivo Marco Aurélio 286 

Loureiro havia ficado de solicitar à secretária Cláudia Adriana Costa que cotasse o valor 287 

das passagens solicitadas, mas que acreditava ser um valor aproximado de R$ 3.000,00 288 

(três mil reais). O conselheiro Aro Maro de Andrade pontuou, no entanto, que este não 289 

seria um valor compatível com o número de passagens solicitadas. Sendo assim, ficou 290 

definido que o plenário vai aguardar a cotação das passagens e que, de posse dos valores 291 

exatos, realizará uma análise das finanças do Conselho para definir com quanto será 292 

possível contribuir. ENCERRAMENTO: Na sequência, a presidenta encerrou os 293 

trabalhos, dos quais eu, Gabriela Carraro, lavrei a presente ata, que depois de lida e 294 

aprovada, vai assinada pela senhora presidenta, pelos conselheiros e por mim, presentes 295 

na sessão plenária de 30 de junho de 2022.  296 
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