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ATA DA 8º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2022 DO  1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 10ª REGIÃO – MG 2 

8ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2022 3 

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

videoconferência, a 8ª 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, 7 

Gustavo Aguiar Pinto, Alzira Alice de Souza e Wallace Marcelino Pereira. A abertura 8 

dos trabalhos ocorreu às 17 horas. Em primeira convocação, deu-se início à reunião. 9 

Com a palavra, a presidenta Tania Cristina Teixeira convidou para assessorar a plenária 10 

a assessora de comunicação, Gabriela Carraro, e o assessor jurídico, Glaydson José da 11 

Silva.  12 

I – EXPEDIENTE: 1.1 – APROVAÇÃO DA ATA DA 7º SESSÃO PLENÁRIA 13 

ORDINÁRIA DE 14/07/2022: Após leitura e discussão da ata, foi solicitada a 14 

modificação de alguns pontos. Devido a problemas técnicos no software de edição de 15 

texto, as alterações não puderam ser realizadas de imediato e ficaram de ser feitas 16 

posteriormente. Após as devidas correções, a nova versão da ata será encaminhada via 17 

e-mail para aprovação do plenário.  18 

II – ORDEM DO DIA: 19 

1.1 – APROVAÇÃO DO 2º BALANCETE TRIMESTRAL DE 2022: Com a 20 

palavra, a presidenta Tania Cristina Teixeira convidou a conselheira Alzira Alice de 21 

Souza, membro da Comissão de Tomada de Contas do Corecon-MG, e o contador 22 

Marcelo Prímola, a apresentarem o 2º balancete trimestral de 2022. Foram projetados 23 

em tela os gráficos relativos ao referido balancete, para ilustrar a apresentação. Em 24 

seguida, a conselheira Alzira Alice de Souza iniciou informando que percebeu-se uma 25 

discreta queda de receita, principalmente no que tange às contribuições, e que o 26 

resultado do exercício demonstra um declínio, situações que precisam ser monitoradas. 27 

Pontuou que uma das razões dessas variações, conforme já informada anteriormente, foi 28 

a volta do trabalho presencial, que aumentou as despesas. Informou que, nos resultados 29 

apresentados, ainda não se observa os reflexos do reajuste salarial dos funcionários do 30 

Conselho, realizado no mês de julho de 2022. Informou que tais impactos serão 31 

apresentados no balancete do próximo trimestre. Dando prosseguimento, o contador 32 

Marcelo Prímola tomou a palavra para explicar que, em relação à despesa de capital, 33 

houve grande variação em relação aos outros anos devido às obras realizadas na sede do 34 

Corecon-MG, que foram emergenciais e essenciais para deixar o ambiente em 35 

condições de atendimento ao público e de trabalho. Sobre essa questão, a conselheira 36 

Alzira Alice de Souza pontuou que, ainda assim, as obras cumpriram, sem desvio 37 

significativo, com os valores orçados inicialmente. Em relação à despesa de capital, o 38 

contador Marcelo Prímola relatou ter recebido uma demanda do setor de informática 39 
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para realização de upgrade no HD do servidor, que deve ser priorizada. Esclareceu que, 40 

para que a dotação orçamentária seja cumprida, essa demanda será encaixada dentro das 41 

projeções da reforma. Ainda com a palavra, o contador explicou que, em relação às 42 

despesas, houve aumento de gastos com material de consumo, serviços de terceiros e 43 

encargos. Com a palavra, a conselheira Alzira Alice de Souza informou que, já foi 44 

encaminhada uma planilha com detalhamento da evolução de reajuste de todos os 45 

contratos do Corecon-MG para ser analisada criticamente pelos membros da Comissão 46 

de Tomada de Contas, após o retorno do gerente executivo Marco Aurélio Loureiro de 47 

seu período de férias. Em relação às despesas de consumo, pessoal e obras, informou 48 

que as mesmas encontram-se bem controladas, visto que o orçamento foi apresentado 49 

em detalhes, e que para tornar essa análise ainda mais transparente, solicitou que a 50 

Comissão de Tomada de Contas estude formas mais otimizadas de apresentação dos 51 

números, detalhando os objetos e justificativas dos contratos. Em relação à receita 52 

financeira, o contador Marcelo Prímola pontuou que ocorreu resgate da principal 53 

aplicação da autarquia junto ao Banco do Brasil, mas que tal resgate se deu devido a um 54 

remanejamento da modalidade de aplicação. Dessa forma, os fundos resgatados foram 55 

imediatamente reaplicados em fundo único exclusivo para a administração pública, 56 

conforme orientação do próprio banco. Informou ainda que, no próximo balancete 57 

trimestral, avaliará a rentabilidade dessa aplicação financeira, que tem perfil 58 

conservador, e estudará a possibilidade de aplicação em títulos do Tesouro Direto, que 59 

possuem rápida comerciabilidade e são de baixo risco, características exigidas para 60 

investimentos da administração pública. Finda a apresentação, a conselheira Alzira 61 

Alice de Souza manifestou que a Comissão de Tomada de Contas aprovou o 2º 62 

balancete trimestral de 2022 e que, na próxima apresentação, alguns recortes serão mais 63 

detalhados, como no caso dos contratos existentes na entidade. Por fim, registrou que 64 

sugeriu à equipe interna a elaboração de políticas de gestão de risco, pagamento e 65 

gestão de caixa para otimizar e dar mais transparência às operações que envolvem 66 

controle interno. O conselheiro Gustavo Aguiar Pinto solicitou que os dados e gráficos 67 

projetados durante a apresentação fossem encaminhados para o plenário, para que os 68 

conselheiros pudessem avaliar em mais detalhes. Os documentos ficaram de ser 69 

encaminhados posteriormente. 1.2 – APRESENTAÇÃO DO EXTRATO 70 

BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO: Aproveitando o ensejo, o contador Marcelo 71 

Prímola fez novamente o uso da palavra para apresentar o extrato da conta corrente do 72 

Corecon-MG referente ao mês de julho de 2022. Projetou o extrato em tela e mostrou as 73 

movimentações do referido período, esclarecendo que o saldo inicial e final aparecem 74 

sempre zerados, visto que o convênio com o Banco do Brasil possui aplicação e resgate 75 

automático, ou seja, todo valor excedente é aplicado e toda necessidade de caixa é 76 

resgatada automaticamente. Com a palavra, a presidenta Tania Cristina Teixeira 77 

pontuou que o controle bancário é uma questão da gestão, e que tanto ela quanto a vice-78 

presidenta Valquíria Aparecida Assis realizam este acompanhamento diariamente. A 79 
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conselheira Alzira Alice de Souza, por sua vez, observou que o Conselho está tendo 80 

muitos custos com tarifas de transferência na modalidade DOC. Referente a essa 81 

questão, o contador Marcelo Prímola informou que tais tarifas são inegociáveis, pois 82 

fazem parte do convênio com o Banco do Brasil. Com isso, o conselheiro Lourival 83 

Batista de Oliveira Júnior sugeriu que o Corecon-MG leve o assunto para discussão no 84 

XXVII Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia (SINCE), pois talvez o Sistema 85 

Cofecon/Corecons possa se unir para negociar melhores tarifas, ou mesmo a isenção 86 

delas, junto ao banco.  87 

1.3– DISCUSSÃO/HOMOLOGAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE REGISTRO, 88 

CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E REMISSÃO: 89 

REGISTROS PROFISSIONAIS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA:  90 

NOME REGISTRO PROCESSO 
ADILSON LOPES CAMELO 033/2022 8624 

PEDRO MENDONCA ASSUNCAO 034/2022 8625 

ANDREA CURY WASLANDER 035/2022 8626 

AMANDA FERNANDEZ DE MORAIS 036/2022 8627 

MCKINSEY % COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA 

LTDA 

038/2022 137 

2.1.2 – PROCESSO DE CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DE REGISTRO: 91 

NOME REGISTRO PROCESSO DELIBERAÇÃO 
PATRÍCIA REGINA ALVES HELFELD 5927 010/2020 DEFERIMENTO 

VICTOR NASCIMENTO DE FARIA 8238 020/2020 DEFERIMENTO 

ALAIR DE OLIVEIRA CAMPOS 5925 021/2020 DEFERIMENTO 

MARCIO ANTÔNIO ESTRELA 4290 002/2020 DEFERIMENTO 

JEAN FARLEY BORGES 6734 016/2020 DEFERIMENTO 

LUIZ ANTÔNIO DO CARMO 6749 017/2020 DEFERIMENTO 

SÉRGIO SOARES MACEDO 4055 013/2020 DEFERIMENTO 

PHORUM CONSULTORIA E PESQUISA 430 012/2020 DEFERIMENTO 

ANDREIA APARECEIDA ALCICI 8335 003/2020 DEFERIMENTO 

LÍVIA BOTELHO LINHARES 8170 005/2020 INDEFERIMENTO 

II – INFORMES GERAIS:  92 

2.1 – ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS DO 93 

CORECON-MG: Com a palavra, a presidenta Tania Cristina Teixeira informou que, 94 

atualmente, os funcionários do Corecon-MG estão realizando jornada de trabalho de 06 95 

(seis) horas corridas, medida adotada como forma de transição entre o período de 96 

trabalho remoto e o retorno às atividades presenciais. Informou que foi solicitado 97 

parecer jurídico do Conselho Federal de Economia (Cofecon) em relação à regularidade 98 

dessa carga-horária, de acordo com o qual a situação poderia tornar-se definitiva caso 99 

fosse prolongada sem o devido aparato legal que determinasse sua reversibilidade. 100 

Sendo assim, a presidenta informou que, em conversa com a vice-presidenta Valquíria 101 

Aparecida Assis, ambas concordaram com o retorno da jornada de 08 (oito) horas de 102 

trabalho diárias, em conformidade com a CLT e os contratos de trabalho. Explicou que 103 

a jornada de 06 (seis) horas diárias poderia voltar a ser avaliada posteriormente com 104 

mais cautela, já que a diminuição de carga horária tem surgido como uma tendência do 105 
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mercado de trabalho na atualidade, mas que essa decisão não pode ser tomada de 106 

maneira intempestiva. Com a palavra, a conselheira Alzira Alice de Souza opinou que, 107 

em alguns setores do Corecon-MG, a exemplo do setor de registro, há demandas de 108 

trabalho acumuladas, que poderiam ser encaminhadas com mais agilidade caso os 109 

funcionários retornassem à jornada de 08 (oito) horas semanais, por esse motivo 110 

concordando com o retorno a esta referida carga-horária. Sugeriu que, quando as 111 

demandas de trabalho estiverem em dia, os processos de trabalho sejam reavaliados, 112 

sobretudo com a implantação do novo sistema de informática no Corecon-MG, para que 113 

a redução da carga-horária possa ser pensada sem prejuízos à produtividade dos 114 

funcionários. A vice-presidenta Valquíria Aparecida Assis e o conselheiro Lourival 115 

Batista de Oliveira Júnior referendaram as falas da presidenta e da conselheira Alzira 116 

Alice de Souza, reafirmando a necessidade de cautela e de um estudo gerencial sobre o 117 

assunto. O conselheiro Wallace Marcelino Pereira, por sua vez, sugeriu que a jornada de 118 

trabalho de 08 (oito) horas diárias seja retomada, mas que parte dela seja feita de forma 119 

virtual, sugestão esta que foi apoiada pelo conselheiro Gustavo Aguiar Pinto. Após 120 

discussão, o plenário deliberou que, com o retorno do gerente executivo Marco Aurélio 121 

Loureiro após seu período de férias, a ser finalizado no dia 28 de agosto, o retorno à 122 

carga-horária de 08 (oito) horas diárias seria discutido com os funcionários e colocado 123 

em prática. 2.2 – PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO 124 

COFECON: Com a anuência da presidenta Tania Cristina Teixeira, a assessora de 125 

comunicação, Gabriela Carraro, informou que, por meio da Resolução 2112/2022, o 126 

Cofecon lançou Programa de Modernização Tecnológica, através do qual está 127 

oferecendo subsídio aos Corecons, por meio da transferência de recursos, para que estes 128 

realizem investimentos em atualização de softwares e aquisição de novos equipamentos 129 

de informática. Informou que o valor de tal subsídio será determinado conforme o 130 

parque tecnológico de cada Corecon e que, conforme os critérios determinados pelos 131 

artigos 4º e 5º da Resolução 2112/2022, o Corecon-MG estaria apto a um subsídio de 132 

até R$ 8.000,00 (oito mil reais). Esclareceu que, havendo interesse, o prazo para adesão 133 

ao Programa de Modernização Tecnológica do Cofecon é até 30 de novembro de 2022. 134 

A presidenta Tania Cristina Teixeira solicitou então que o assessor jurídico Glaydson 135 

José da Silva fizesse uma leitura apropriada da Resolução 2112/2022 do Cofecon, para 136 

avaliar a conveniência do Programa de Modernização Tecnológica para o Corecon-MG, 137 

e que os responsáveis pelas as áreas de comunicação e informática avaliassem a 138 

necessidade de adesão à proposta, antes de responder ao Cofecon. 2.3 – APROVAÇÃO 139 

DA POSSIBILIDADE DE REGISTRO DE MESTRES E DOUTORES EM 140 

ECONOMIA: Dando prosseguimento, a presidenta Tania Cristina Teixeira informou 141 

ao plenário que foi aprovada pelo Cofecon a possibilidade de registro de mestres e 142 

doutores em Economia nos Corecons. Registrou que alguns Corecons e economistas 143 

mostraram-se resistentes à ideia, mas que, em sua opinião, a aprovação de tal 144 

possibilidade representa um ganho para o Sistema Cofecon/Corecons. Enfatizou que o 145 
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registro de tais profissionais não confere a eles o título de Economista, e que a atuação 146 

dos mesmos no mercado de trabalho deve ficar restrita à área de estudo contemplada no 147 

mestrado ou doutorado realizado. Por fim, solicitou que fosse encaminhada aos 148 

membros do plenário a Resolução nº 2.113/2022 do Cofecon, que dispõe sobre o 149 

registro profissional dos egressos de programas de mestrado e doutorado em Economia 150 

junto aos Corecons. 2.4 – PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO À 151 

UFJF: Ainda com a palavra, a presidenta Tania Cristina Teixeira relatou que, os 152 

estudantes membros do Diretório Acadêmico do curso de Ciências Econômicas da 153 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) solicitaram ao Corecon-MG um apoio 154 

financeiro para realização do evento "Semana de Economia da UFJF". Sugeriu que, 155 

assim como no caso da solicitação da Universidade Estadual de Montes Claros 156 

(Unimontes), relatada na Sessão Plenária Ordinária de julho de 2022, tal apoio fosse 157 

concedido na forma de custeio de transporte e diária para ida de um palestrante de Belo 158 

Horizonte ao evento. Reforçou a importância do Conselho ter sensibilidade aos pedidos 159 

dos estudantes de Ciências Econômicas, para além dos membros do Corecon 160 

Acadêmico-MG, assim honrando seu papel junto aos futuros economistas, sobretudo 161 

àqueles que estão comprometidos e participativos junto às atividades do Corecon-MG, 162 

como no caso dos estudantes da UFJF. Manifestou preocupação com a dotação 163 

orçamentária, mas ponderou que o apoio oferecido seria de baixo custo. Com a palavra, 164 

o conselheiro Lourival Batista de Oliveira Junior ressaltou que a "Semana de Economia 165 

da UFJF" não será uma iniciativa da Universidade, e sim do Diretório Acadêmico, e 166 

que, sendo assim, a UFJF não arcará com os custos relacionados à atividade, o que torna 167 

ainda mais importante o apoio do Corecon-MG. Não havendo oposição por parte do 168 

plenário, a concessão do apoio, no formato supracitado, deu-se por aprovada. 2.5 – 169 

SEMINÁRIO DE DIAMANTINA: Prosseguindo, a presidenta Tânia Cristina Teixeira 170 

informou que o 19º Seminário de Diamantina, evento promovido pela Universidade 171 

Federal de Minas Gerais (UFMG) com apoio de diversas instituições, entre as quais o 172 

Corecon-MG, terá início no próximo dia 29 de agosto, e contará com a participação dela 173 

própria, da vice-presidenta Valquíria Aparecida Assis e dos conselheiros Lourival 174 

Batista de Oliveira Junior e Wallace Marcelino Pereira. Informou que, conforme já 175 

abordado em Sessão Plenária Ordinária anterior, o Conselho custeará o transporte e 176 

concederá diárias a esses conselheiros para participação no evento. A conselheira Alzira 177 

Alice de Souza pediu a palavra para informar que, na Sessão Plenária Ordinária do mês 178 

de julho, havia informado que iria ao 19º Seminário de Diamantina, mas que não poderá 179 

mais comparecer devido a outros compromissos na data, podendo os recursos para sua 180 

ida serem destinados a outros conselheiros. Por fim, a presidenta Tania Cristina Teixeira 181 

agradeceu aos conselheiros que irão ao 19º Seminário de Diamantina, reforçando a 182 

importância da participação de representantes do Corecon-MG em atividades 183 

promovidas por Universidades mineiras, pois estes são espaços para divulgação do 184 

Conselho e para aproximação das instituições de ensino. 2.6 – XI GINCANA 185 
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NACIONAL DE ECONOMIA: Com a palavra, a vice-presidenta Valquíria Aparecida 186 

Assis informou que o processo de avaliação da etapa mineira da XI Gincana Nacional 187 

de Economia já havia sido concluído e solicitou à assessora de comunicação, Gabriela 188 

Carraro, que informasse ao plenário o nome dos vencedores desta etapa da competição. 189 

Com a palavra, Gabriela Carraro informou que os vencedores da etapa regional mineira 190 

da XI Gincana Nacional de Economia são os estudantes Júlia Silva Cardoso e Júlio 191 

César Simões Vilela, da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Informou ainda  192 

que os vencedores da etapa mineira serão responsáveis por representar o estado de 193 

Minas Gerais na etapa nacional da Gincana, que ocorrerá presencialmente em João 194 

Pessoa/PB, durante a programação do XXVII Simpósio Nacional dos Conselhos de 195 

Economia (SINCE). 2.7 – PROGRAMAÇÃO DO MÊS DO ECONOMISTA 2022: 196 

Com a palavra, a presidenta Tania Cristina Teixeira informou que a agenda de eventos 197 

em comemoração ao Mês do Economista 2022 ainda está em curso e que vem 198 

recebendo retornos positivos dos economistas. Frisou que, com o retorno às atividades 199 

presenciais, alguns dos eventos já estão sendo realizados no auditório da sede do 200 

Corecon-MG, e que nessas ocasiões tem notado certo esvaziamento do espaço. Por esse 201 

motivo, enfatizou a necessidade de ampliar a participação do público, sobretudo dos 202 

conselheiros. Em seguida, solicitou à assessora de comunicação, Gabriela Carraro, que 203 

informasse sobre as próximas atividades programadas, reforçando o convite para 204 

participação aos membros do plenário. Com a palavra, Gabriela Carraro informou que 205 

ainda estão previstas mais 04 (quatro) atividades no âmbito da programação do Mês do 206 

Economista 2022, sendo elas: palestra virtual sobre "Política de financiamento do 207 

Estado", com o economista Luciano Coutinho, no dia 24 de agosto, quarta-feira, às 19h, 208 

pelo YouTube; atividade cultural presencial com homenagens aos economistas Maria 209 

Regina Nabuco (in memorian) e Cândido Luiz de Lima Fernandes e apresentação 210 

musical, no dia 26 de agosto, às 19h, na sede do Corecon-MG; debate presencial sobre 211 

"Os rumos da política industrial do Brasil", com os economistas André Roncáglia e 212 

Virgílio Guimarães, no dia 29 de agosto, às 19h, na sede do Corecon-MG; e oficina 213 

virtual de Perícia Econômico-Financeira, com o economista e presidente do Corecon-214 

SP, Pedro Afonso Gomes, no dia 31 de agosto, quarta-feira, às 18h, pelo YouTube. 2.8 215 

– REFORMA DA SEDE DO CORECON-MG: Aproveitando o ensejo, a assessora de 216 

comunicação, Gabriela Carraro, informou que a reforma da sede do Corecon-MG já 217 

estava prestes a ser concluída, estando pendente apenas a instalação de um novo carpete 218 

no auditório, que já está em andamento e com previsão de conclusão antes do evento do 219 

dia 26 de agosto. Com a palavra, a presidenta Tania Cristina Teixeira agradeceu pelo 220 

informe, elogiou os resultados da reforma realizada e parabenizou aos conselheiros e 221 

funcionários envolvidos, sobretudo o assessor jurídico Glaydson José da Silva. 222 

Comentou que ficou pendente apenas a reforma da fachada e solução das questões 223 

referentes à acessibilidade, mas que estas serão retomadas posteriormente com outros 224 

recursos. Por fim, informou que, alheio a tais pendências, tudo ficou dentro do critério 225 
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esperado para que os funcionários possam trabalhar de forma saudável e segura, 226 

atendendo aos economistas presencialmente, bem como para que a sede do Conselho 227 

volte a receber eventos e visitas. 2.9 – XXXIV PRÊMIO MINAS DE ECONOMIA: 228 

Seguindo com a pauta, a presidenta Tania Cristina Teixeira informou que o cronograma 229 

do XXXIV Prêmio Minas de Economia (PME) está em andamento e sendo cumprido 230 

corretamente. Relembrou que a Comissão Julgadora já foi definida na Sessão Plenária 231 

Ordinária anterior e que as inscrições de trabalhos permanecem abertas até o dia 31 de 232 

agosto. Explicou que a secretária Cláudia Adriana Costa e a assessora de comunicação 233 

Gabriela Carraro têm trabalhado na divulgação da premiação junto às Faculdades de 234 

Economia de Minas Gerais, inclusive entrando em contato direto com os coordenadores 235 

dos cursos de graduação em Ciências Econômicas. Finalizou informando que, após o 236 

retorno do gerente executivo Marco Aurélio Loureiro de seu período de férias, este 237 

continuará monitorando o cronograma do XXXIV PME e mantendo o plenário 238 

informado. 2.10 – XXVII SIMPÓSIO NACIONAL DOS CONSELHOS DE 239 

ECONOMIA (SINCE): Ainda com a palavra, a presidenta Tania Cristina Teixeira 240 

relembrou que, na última Sessão Plenária Ordinária, foram eleitos os delegados do 241 

Corecon-MG para participação no XXVII SINCE, mas que o conselheiro Wallace 242 

Marcelino Pereira, o qual havia ficado de confirmar disponibilidade, informou que 243 

estará disponível para participar do evento também. Como o plenário não manifestou 244 

discordância, a participação do conselheiro Wallace Marcelino Pereira como delegado 245 

no XXVII SINCE ficou aprovada por aclamação. A presidenta Tania Cristina Teixeira 246 

informou ainda que, no dia 31 de agosto, o Cofecon realizará uma reunião virtual junto 247 

aos Corecons para discutir a estrutura do XXVII SINCE, e que as informações 248 

compartilhadas na ocasião serão, posteriormente, repassadas aos conselheiros para 249 

conhecimento. Com a palavra, a vice-presidenta Valquíria Aparecida Assis solicitou 250 

que, tendo em vista a definição de todos os conselheiros que participarão como 251 

delegados do XXVII SINCE, o Conselho já providencie a compra de passagens para 252 

que o preço não se torne elevado com a aproximação do evento. O plenário manifestou 253 

concordância com a solicitação da vice-presidenta. Por fim, a presidenta Tânia Cristina 254 

Teixeira solicitou à assessora de comunicação, Gabriela Carraro, que informasse sobre 255 

as inscrições dos conselheiros. De ordem, Gabriela Carraro relembrou que, em Sessão 256 

Plenária Ordinária anterior, foi aprovado patrocínio ao XXVII SINCE no valor de R$ 257 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e que tal valor será revertido em cortesias para 258 

realização das inscrições. Informou, porém, que de acordo com a Resolução nº 259 

151/2021 do Corecon-MG, o pagamento de apoio financeiro somente pode ser efetuado 260 

após 20 (vinte) dias contados da data devidamente comprovada da ocorrência da 261 

atividade. Dessa forma, explicou que o Corecon-MG está avaliando com o Corecon-PB 262 

se as cortesias podem ser liberadas antes da concessão do recurso, e que as inscrições 263 

dos conselheiros serão realizadas após esse esclarecimento. 2.11 – OUTROS 264 

ASSUNTOS: a) Reunião sobre Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): A presidenta 265 
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Tania Cristina Teixeira informou que, em 2023, o Conselho já deverá estar 100% 266 

adequado à LGPD, e que para auxiliar nessa adaptação, agendará uma reunião entre o 267 

assessor jurídico Glaydson José da Silva, a advogada Mariana Rocha Soares Vieira e a 268 

conselheira Misma Ferreira de Paula, que convidará ainda um colega especialista no 269 

assunto, o qual disponibilizou-se a auxiliar o Corecon-MG sem custo; b) Avaliação do 270 

processo de cobrança via protesto: A presidenta informou ainda que, após o retorno do 271 

gerente executivo Marco Aurélio Loureiro de seu período de férias, também será 272 

agendada uma reunião para avaliação do processo de cobrança via protesto, que trata-se 273 

de uma questão competente à gestão, a qual deve discutir e elaborar propostas para 274 

posterior apreciação do plenário; c) Auditoria interna: A presidenta Tania Cristina 275 

Teixeira expôs a necessidade de realização de auditoria interna ao fim de seu mandato, 276 

o qual se encerrará em dezembro de 2022, sendo necessário começar a pensar em como 277 

essa auditoria será feita, visando assegurar a transparência das contas do Corecon-MG à 278 

próxima gestão; d) Congresso Paulista de Economia: A presidenta informou que, nos 279 

próximos dias 8 e 9 de setembro, ocorrerá virtualmente o Congresso Paulista de 280 

Economia 2022, promovido pelo Corecon-SP, e convidou os conselheiros interessados a 281 

participarem da atividade, bem como a ajudarem na divulgação para economistas e 282 

estudantes, haja vista a importância do apoio às realizações de outros Corecons; e) 283 

Funcionário responsável por remeter ao Cofecon os dados relativos à composição do 284 

colégio eleitoral do Corecon-MG para as eleições 2022 do Sistema Cofecon/Corecons: 285 

A pedido da presidenta Tânia Cristina Teixeira, a assessora de comunicação, Gabriela 286 

Carraro, informou que o funcionário responsável pela demanda supracitada será o fiscal 287 

e técnico de informática Aguinaldo Antônio de Almeida, tendo em conta que ele é o 288 

único profissional do setor de informática que está apto a realizar o manejo desses 289 

dados, e que a indicação de seu nome já foi encaminhada ao Cofecon no dia 17 de 290 

agosto, obedecendo ao prazo determinado. Aproveitando o ensejo, Gabriela Carraro 291 

informou ainda que o Corecon-MG está cumprindo rigorosamente o cronograma 292 

eleitoral de 2022, que os documentos relativos ao pleito estão todos publicados no site 293 

do Conselho e que o prazo para inscrição de chapas está aberto até o dia 09 de setembro. 294 

ENCERRAMENTO: Na sequência, a presidenta encerrou os trabalhos, dos quais eu, 295 

Gabriela Carraro, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pela 296 

senhora presidenta, pelos conselheiros e por mim, presentes na sessão plenária de 19 de 297 

agosto de 2022.  298 
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