
ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 6ª 1 
- REGIÃO - PARANÁ, REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2014. 2 
Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, realizou-se a Quinta Reunião Ordinária do 3 
Conselho Regional de Economia, que foi realizada no Auditório do Bloco Amarelo da Universidade 4 
Positivo, situado à Rua Professor Viritato Parigot de Souza, 5.300, Cidade Industrial de Curitiba, 5 
Curitiba - Paraná, sob a presidência do Economista Sérgio Guimarães Hardy, com a presença da Vice-6 
Presidente Maria de Fátima Miranda, dos Conselheiros Efetivos: Carlos Magno Andrioli Bittencourt, 7 
Andréa Cristhine Prodohl Kovalczuk, Celso Machado, Marcos Kruse, Ronaldo Antunes da Silva, 8 
Eduardo Moreira Garcia, José Augusto Soavinski, Antonio Agenor Denardi, os Conselheiros 9 
Suplentes: Eduardo Andre Cosentino, Celso Bernardo, Luis Alberto Ferreira Garcia, Paulo Rogério 10 
Alves Brene, Lucas Lautert Dezordi, e o Conselheiro Federal Odisnei Antonio Bega. Justificaram 11 
ausências, as quais foram acatadas pelo Plenário, – Conselheiro Efetivo Mauricio Cadenas Prado – 12 
ministrando minicurso e ainda o Conselheiro Efetivo Carlos Alberto Gandolfo – motivo de ordem 13 
pessoal, Conforme prevê o Regimento Interno do CORECONPR, em seu Art. 8º, parágrafo 1º, os 14 
Conselheiros Efetivos ausentes serão substituídos pelos Conselheiros Suplentes presentes, por 15 
designação do Presidente, ouvido o Plenário. Assim, passam à condição de efetivos, somente para 16 
referida sessão, os Conselheiros Suplentes Celso Bernardo e Eduardo Andre Cosentino. Contando 17 
ainda com a presença do Gerente Executivo do CORECONPR, Amarildo de Souza Santos, do 18 
Assessor Jurídico, Ovídio Machado de Oliveira Filho, e dos Ex-Presidentes Senhores: Luiz Antonio 19 
Fayet e Luiz Antonio Rubin. ABERTURA DOS TRABALHOS: Às nove horas, o Senhor Presidente 20 
Sérgio Guimarães Hardy declara aberta a sessão, tendo em vista o número regimental de Conselheiros 21 
presentes, passando a leitura da pauta da referida reunião ordinária. 1. – ABERTURA – 22 
PRESIDENTE CORECONPR: O Senhor Presidente, inicialmente agradece as presenças dos 23 
conselheiros e visitantes, após faz uma breve menção sobre assuntos importantes que serão expostos 24 
no decorrer da Plenária. Processo Sindecon, Justiça sinaliza possibilidade de sentença; Conselheiro 25 
Carlos Magno fará explanação sobre reformulação orçamentária, reunião de Delegados do interior se 26 
tornou possível graças a realização devido a este procedimento 2 – APROVAÇÃO DA ATA DA 4ª 27 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014, REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2014: O Senhor 28 
Presidente coloca em votação a ata da Quarta Reunião Ordinária de 2014, a qual é aprovada pelo 29 
Plenário. 3 - ELEIÇÕES 2014 DO CORECONPR: 3.1 - Aprovações do calendário das eleições de 30 
2014 do CORECONPR – Resolução 011/2014: O Senhor Presidente, apresenta a Resolução 31 
011/2014, que define o calendário para as eleições – 2014, do CORECON – 6ª Região - PR, na forma 32 
do Anexo I, de acordo com o disposto na Resolução COFECON nº 1.865/2011. Resolução 33 
homologada pelo plenário. 3.2 - Definições das eleições para os cargos de presidente e vice-34 
presidente, mandato 2015 - Resolução 012/2014: O senhor presidente informa que a Resolução 35 
012/2014, define data para realização da eleição para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do 36 
CORECONPR para o exercício 2015, proposta para 05 de janeiro de 2015 e também quais os 37 
Conselheiros que poderão ser votados e quais poderão votar (quorum eleitoral). Resolução 38 
homologada pelo plenário. 4 - COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS: 4.1 - Aprovações da 1ª 39 
Reformulação Orçamentária de 2014 - Resolução 013/2014: Dando sequencia, o Senhor Presidente 40 
passa a palavra para ao Conselheiro Carlos Magno Andrioli Bittencourt, Presidente da Comissão de 41 
Tomada de Contas, que passa a relatar para o Plenário. Em conformidade com a legislação vigente, 42 
levamos à apreciação dos senhores conselheiros a 1ª Reformulação Orçamentária deste CORECONPR 43 
relativa ao exercício de 2014, com fundamento a Lei 4.320/64 e do Decreto 64.010/69. A 44 
reformulação do orçamento visa adequar a despesa orçada com a fixada, tendo em vista o 45 
comportamento da execução orçamentária e a previsão de despesas até o final do corrente ano. Os 46 
anexos que compõem o processo de reformulação demonstram que o orçamento inicial para este 47 
exercício era de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), sendo R$ 1.385.000,00 (um 48 
milhão trezentos e oitenta e cinco mil reais) relativos a Despesas Correntes, R$ 15.000,00 (quinze mil 49 
reais) relativos a Despesas de Capital. Com a presente proposta o orçamento Total manteve-se o 50 
mesmo, existindo apenas transposições entre Correntes e de Capital, as quais passaram a ser R$ 51 
1.380.100,00 (um milhão trezentos e oitenta mil e cem reais), relativos a Despesas Correntes e R$ 52 
19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais) relativos a Despesas de Capital. A presente reformulação 53 



utilizou como recurso a “anulação parcial ou total de dotações orçamentárias”, com base na lei 54 
4.320/64, artigo 43, parágrafo 1º, item I, II e III. A presente proposta utilizou a “anulação parcial ou 55 
total de dotações orçamentárias” que totalizam R$ 53.700,00 (cinquenta e três mil e setecentos reais) e 56 
resultaram do cancelamento nos elementos a seguir: 3.1.10.10.01 – Salários R$ 2.000,00 (dois mil 57 
reais); 3.1.10.10.04 – Gratificações R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais); 3.1.10.10.06 – Abono 58 
Constitucional de Férias R$ 1.000,00 (mil reais); 3.1.10.10.07 – Bolsa Auxílio Estagiários R$ 59 
12.000,00 (doze mil reais); 3.1.10.20.01 – Abono Pecuniário de Férias R$ 3.200,00 (Três mil e 60 
duzentos reais); 3.1.10.20.06 – Vale Transporte R$ 3.000,00 (três mil reais); 3.1.10.30.03 – 61 
Contribuição Social CIEE – R$ 1.000,00 (mil reais); 3.1.20.01 – Artigos de Expediente R$ 400,00 62 
(quatrocentos reais); 3.1.20.04 – Gêneros de Alimentação R$ 400,00 (quatrocentos reais); 3.1.20.09 – 63 
Material de Informática R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais); 3.1.30.02.06.01 – Assessoria de 64 
Imprensa R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); 3.1.30.02.06.02 – Impressão de Informativo R$ 65 
11.000,00 (onze mil reais); 3.1.30.02.06.07 – Impressão em Jornais e Revistas R$ 1.800,00 (mil e 66 
oitocentos reais); 3.1.30.02.08.02 – Despesas com Correio R$ 7.000,00 (sete mil reais); 4.1.20.01 – 67 
Mobiliário e Utensílios de Escritório R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais); 41.20.03 – 68 
Equipamentos de Informática R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). O orçamento do 69 
CORECONPR para o exercício de 2014 apresentava uma previsão global de receitas de R$ 70 
1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos reais), sendo R$ 1.181.000,00 (um milhão e cento e oitenta e 71 
um mil reais) referente à Receita de Contribuição, R$ 66.200,00 (seiscentos e seis mil e duzentos 72 
reais) referente à Receita Patrimonial, R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais) referente a Receita de 73 
Serviços, R$ 8.000,00 (oito mil reais) referente a Transferências Correntes, e 13.500,00 (treze mil e 74 
quinhentos reais) referente a Outras Receitas Correntes. Assim se propõe a suplementação de R$ 75 
53.700,00 (cinquenta e três mil e setecentos reais) nos seguintes elementos: 3.1.10.10.03 – 76 
Indenizações Trabalhistas R$ 700,00 (setecentos reais); 3.1.10.20.03 – Diárias Conselheiros R$ 77 
2.000,00 (dois mil reais); 3.1.10.20.09 – Diárias de Delegados R$ 1.100,00 (mil e cem reais); 78 
3.1.10.20.08 – Vale Alimentação R$ 6.000,00 (seis mil e reais); 3.1.20.06 – Material Destinado a 79 
Conservação de Imóveis R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); 3.1.20.07 – Combustíveis e 80 
Lubrificantes R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 3.1.30.02.05– Conservação de Bens Móveis e 81 
Imóveis R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais); 3.1.02.06.03 – Impressos para Divulgação R$ 82 
5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais); 3.1.30.02.06.04 – Impressos para Divulgação R$ 4.900,00 83 
(quatro mil e novecentos reais); 3.1.30.02.19 – Despesas Bancárias R$ 3.000,00 (três mil reais); 84 
3.1.30.02.20 – Serviços de Informática R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 3.1.90.01 – Sentença 85 
Judiciárias R$ 3.000,00 (três mil reais); 4.1.10.01 – Melhorias e Instalações R$ 10.000,00 (dez mil 86 
reais). Após apresentação, o Senhor Presidente coloca em votação a proposta da 1ª Reformulação 87 
Orçamentária de 2014, através da Resolução 013/2014, sendo homologada pelo Plenário. 4.2 - 88 
Aprovação do Balancete do 1º Trimestre de 2014 - Resolução 014/2014: Dando cumprimento ao 89 
que determina a legislação vigente, levamos à apreciação dos demais conselheiros deste CORECON – 90 
6ª Região/PR, a Prestação de Contas do 2º trimestre de 2014, demonstrada nas peças contábeis 91 
apresentadas, examinadas e analisadas na extensão julgada necessária. O orçamento do CORECONPR 92 
para o exercício de 2014 apresenta uma previsão global de receitas de R$ 1.400.000,00 (um milhão e 93 
quatrocentos mil reais), sendo o total de Receitas Correntes. Observamos que a arrecadação até o 2º 94 
trimestre de 2014 atingiu o montante de R$ 1.062.717,45 (um milhão e sessenta e dois mil e setecentos 95 
e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), correspondente a 75,9% do total previsto para o 96 
exercício de 2014. A despesa orçamentária inicialmente foi fixada no mesmo montante da receita 97 
orçamentária, distribuídos em R$ 1.385.000,00 (um milhão e trezentos e oitenta e cinco mil reais) 98 
referente às despesas correntes e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) referente às despesas de capital. Com 99 
a primeira reformulação o montante total das despesas permaneceu em 1.400.000,00 (um milhão e 100 
quatrocentos mil reais), porem as despesas correntes passaram a ser de R$ 1.380.100,00 (um milhão 101 
trezentos e oitenta mil e cem reais) de despesas correntes e R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) 102 
relativos a despesas de capital. O controle da despesa foi bastante regular na execução durante o 2º 103 
trimestre de 2014, sendo realizado o montante de R$ 683.716,29 (seiscentos e oitenta e três mil e 104 
setecentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos), correspondente a 48,8% do orçamento anual, 105 
resultando saldo orçamentário de R$ 716.283,71 (setecentos e dezesseis mil e duzentos e oitenta e três 106 



reais e setenta e um centavos). Na realização da despesa do 2º Trimestre de 2014, parte do valor 107 
apropriado em transferências correntes, equivalente a R$ 38.146,06 (trinta e oito mil, cento e quarenta 108 
e seis reais e seis centavos) representa a cota-parte do COFECON, sendo que houve um repasse de 109 
38.636,31 (trinta e oito mil e seiscentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos) pela receita 110 
compartilhada, existindo no período um total pago a maior ao Cofecon de R$ 490,25 (quatrocentos e 111 
noventa reais e vinte e cinco centavos) decorrente de devoluções de anuidades pagas em duplicidade. 112 
Também foi efetuado repasse ao COFECON da Cota-Parte relativa ao 1º trimestre de 2014 de R$ 113 
824,16 (oitocentos e vinte quatro reais e dezesseis centavos). Face ao exposto, recomendamos aos 114 
demais Conselheiros a aprovação da Prestação de Contas relativa ao 2º trimestre do exercício de 2014, 115 
para posterior envio ao egrégio Conselho Federal de Economia para fins de análise. Após a 116 
explanação, o Presidente do CORECONPR coloca em votação a aprovação das contas referentes ao 2º 117 
Trimestre de 2014, através da Resolução 014/2014, sendo homologada pelo Plenário. 5 – 118 
COMISSÕES: - 5.1 - Comissão de Eventos – Informe sobre os eventos: O Senhor Presidente passa 119 
a palavra para o Coordenador de eventos Conselheiro Eduardo Garcia para que faça um breve relato 120 
dos eventos: ENESUL, EPECO, Torneio de Economia, EnTenda de Economia, Prêmio Economista do 121 
Ano e CBE; O Conselheiro Eduardo Garcia informa que os eventos podem ser considerados muito 122 
bons, pois tiveram um bom quorum de público, com poucas adversidades, porém não comprometeram 123 
o resultado, as cartilhas já foram emitidas e enviadas as delegacias, garantindo o EnTenda. O 124 
Congresso que é o mais importante evento a ser realizado pelo Regional, busca-se uma empresa para 125 
poder organizar, num primeiro contato obteve-se 4(quatro) orçamentos, com valores elevados; está se 126 
buscando trazer como palestrante o Sr. Thomas Piketty, o contato deverá ser feito pelo Regional do 127 
Rio de Janeiro. O valor inicial para locação do local do CBE, na Expounimed, que foi orçado em R$ 128 
98.000,00 (noventa e oito mil reais), para atender um evento de envergadura nacional é de alto custo. 129 
O Conselheiro Lucas Dezordi passa a tecer comentários sobre os eventos: diz que o Reitor da 130 
Universidade Positivo se sentiu honrado em receber os eventos, e que os mesmos tiveram várias 131 
inserções na mídia de comunicação de massa, convoca a todos para que trabalhem em prol do CBE, 132 
utilizando todos os contatos que possam trazer minimização de custos ou abrilhantamento para 133 
Congresso. O Senhor Presidente externa sua satisfação com o desenvolvimento dos eventos e elogia a 134 
todos que colaboraram com sua execução tanto na qualidade, quanto na excelência, quanto ao CBE, 135 
diz-se muito preocupado com o desenrolar, porque o trabalho terá que ser antecipado para poder-se 136 
reservar o melhor local e que existem normas rígidas de administração que devem ser garantidas e das 137 
quais não se pode deixar de observar. O melhor local visitado foi a Expounimed, que ainda tem 138 
agenda para a data, além disso, não se pode realizar um trabalho hoje que possa no futuro ser 139 
desvirtuado, em nome da política ou das circunstâncias de novas ideologias, o que for acertado deverá 140 
ter continuidade para que o Congresso tenha uma excelente visualização nacional e quiçá 141 
internacional, “porque não se brinca com projeto desse porte”. - 5.2 - Comissão de Revitalização 142 
Administrativa: 5.2.1 - Comentários Gerais; 5.2.2 - Comentários sobre novo site: Conselheiro 143 
Marcos Kruse comenta que para que o site venha a ter uma boa funcionabilidade é necessário que se 144 
tenha muitas informações do que se deseja. Recorda-se que na última plenária havia feito um pedido, 145 
para que as diversas comissões fizessem sugestões a fim que de coletar o maior número de idéias, mas 146 
que não houve retorno. Enfatiza novamente a necessidade de idéias para a viabilização do novo site e 147 
convoca novamente as pessoas a colaborarem, comenta que o Sr. Mauri já vem apresentando 148 
sugestões quanto aos processos da fiscalização. E conforme seu entendimento acredita que há 149 
necessidade de envolver mais pessoas da Administração para apresentarem ideias para o 150 
desenvolvimento do novo site. O Senhor Presidente toma a palavra e sugere que o Conselheiro Marcos  151 
Kruse encaminhe através de e-mail, um cronograma para que as pessoas tenham uma data limite e que 152 
se por ventura não apresentarem suas propostas serão desenvolvido a revelia, deixando para uma 153 
possível revisão o atendimento das necessidades de cada um, porém somente se isso for possível. 6 - 154 
24º Prêmio Paraná de Economia: 6.1 - Homologação do resultado do Prêmio: A Coordenadora do 155 
Prêmio vice-presidente Maria de Fátima informa que a comissão do Prêmio, se reunião na quinta feira 156 
dia 07 de agosto de 2014, para avaliar os resultados e pede a homologação para o 24º Prêmio Paraná 157 
de Economia da seguinte forma, por categoria. Categoria Pura e Aplicada foram protocoladas 24 158 
(vinte e quatro) trabalhos, classificados 5 (cinco) e premiados 3 (três), sendo: primeiro lugar para a 159 



UEPG/Ponta Grossa, com a orientação da professora Augusta Pelinski Raiher, tendo como premiada a 160 
aluna Patricia Skolimoski; o segundo lugar ficou determinado para a UNICENTRO/Guarapuava, com 161 
orientação do professor Simão Ternoski, sendo premiada a aluna Daiane Amanda Hoffmann; o 162 
terceiro lugar foi homologado para UFFS/Laranjeiras Do Sul, sob a orientação do professor Paulo 163 
Alexandre Nunes, sendo premiado o aluno Yogo Kubiak Canquerino; quarto lugar para a 164 
UNIOESTE/Cascavel, com a orientação da professora Mariângela Alice Pieruccini Souza, tendo como 165 
premiado o aluno Adriano Girotto; o quinto lugar ficou determinado para a UNIOESTE/Cascavel, 166 
com orientação do professor Luis Alberto Ferreira Garcia, sendo premiado o aluno Luiz Felipe Cervi. 167 
Categoria Economia Paranaense foram protocoladas 18 (dezoito) trabalhos, classificados 5 (cinco) e 168 
premiados 3 (três), sendo: primeiro lugar para a UEPG/Ponta Grossa, com a orientação da professora 169 
Augusta Pelinski Raiher, tendo como premiada a aluna Eduarda Machoski; o segundo lugar ficou 170 
determinado para a UNESPAR/Campo Mourão, com orientação da professora Janete Leige Lopes, 171 
sendo premiada a aluna Francieli Aparecida Oliveira; o terceiro lugar foi homologado para 172 
UNIOESTE/Toledo, sob a orientação do professor Jefferson Andronio Ramundo Staduto, sendo 173 
premiado o aluno Jonas Da Silva Henrique; quarto lugar para a UNIOESTE/Toledo, com a orientação 174 
da professora Crislaine Colla, tendo como premiada a aluna Raquel Aline Schneider; o quinto lugar 175 
ficou para a UEM/Maringá, com orientação da professora Marina Silva Da Cunha, sendo premiado o 176 
aluno Gustavo Ferrarezi Giachini. A plenária homologa o resultado por unanimidade. 6.2 - Informe 177 
sobre o evento de entrega do 24º Prêmio Paraná de Economia; a Vice-presidente Maria de Fátima 178 
informa que na próxima sexta feira dia 29 de agosto de 2014, irá se realizar a premiação em Cornélio 179 
Procópio nas instalações da UENP. 7 - Comissão de Fiscalização: O Senhor Presidente passa a 180 
palavra, então, ao Conselheiro José Augusto Soavinski, presidente da Comissão de Fiscalização, que 181 
relata brevemente os processos administrativos de inscrições e cancelamentos, registros e ética, abaixo 182 
relacionados, que posteriormente são deferidos ou indeferidos pelos membros do Plenário. 7.1 - 183 
Inscrições/Cancelamentos: Registros Definitivos (deferido): Thiago Pacheco, registro 8160, FAE, 184 
Delegacia de Curitiba; Fabio Dozza de Miranda, registro 8161, UFRS, Delegacia de Foz do Iguaçu; 185 
Evanir Grossi, registro 8162, UNIPAR, Delegacia de Campo Mourão; Danilo Trento, registro 8165, 186 
FESP, Delegacia de Curitiba; Leandro Nunes Pedroso, registro 8167, UFPR, Delegacia de Curitiba; 187 
Marco Antonio Olivette, registro 8168, UNIUV, Delegacia de Curitiba; Marcia Aparecida Hilzendeger 188 
de Oliveira, registro 8169, TUIUTI, Delegacia de Curitiba. Reativação de Registro Definitivo 189 
(deferido): José Roberto Tortato, registro 5044, FESP, Delegacia de Curitiba; Ezio Alves Faganello, 190 
registro 5304, UEM, Delegacia de Curitiba. Registros Temporários (deferido): Edson Rodrigues 191 
Veloso, registro 8166, FESP, Delegacia de Curitiba. Registro de Pessoa Jurídica(deferido): Honório 192 
& Dutkivicz Consultoria Ltda, registro 659, Delegacia de Cascavel. Registros de Estudante 193 
(deferido): Anne Louyse Proença Ribeiro, E-1639, UNICENTRO, Delegacia de Guarapuava; Aline 194 
Carinhas da Silva Kamiji, E-1641, FAE, Delegacia de Curitiba; Gabriel Ricardo Teixeira, E-1642, 195 
POSITIVO, Delegacia de Curitiba; Creisiane Bueno Paulino, E-1643, POSITIVO, Delegacia de 196 
Curitiba; Vanessa Babicz, E-1644, POSITIVO, Delegacia de Curitiba; Michelle Priscila Daczkoski, E-197 
1645, POSITIVO, Delegacia de Curitiba; Lidiani Nogueira Jagiello, E-1646, UFFS, Delegacia de 198 
Guarapuava; Doglas Chaves Marcelino, E-1647, UFFS, Delegacia de Guarapuava; Gustavo Sabadin 199 
Stocehero, E-1648, FESP, Delegacia de Curitiba; Rafael Augusto Dantas, E-1649, FECEA, Delegacia 200 
de Apucarana; Tiago Souza Leite, E-1650, FECEA, Delegacia de Apucarana; Vinicius de Oliveira 201 
Gariani, E-1651, FECEA, Delegacia de Apucarana; Suellen da Silva, E-1652, FECEA, Delegacia de 202 
Apucarana; Lorenzo Oshiro de Almeida Mello, E-1653, FECEA, Delegacia de Apucarana; Julio Cesar 203 
Propst Rother, E-1654, FECEA, Delegacia de Apucarana; Juliana Aparecida Tabor, E-1655, FECEA, 204 
Delegacia de Apucarana; Giovana Escobozo da Costa, E-1656, FECEA, Delegacia de Apucarana; 205 
Alexandre de Freitas Santos, E-1657, POSITIVO, Delegacia de Curitiba; Lucas Wesley Silva, E-1658, 206 
FAE, Delegacia de Curitiba; Gustavao Henrique Garcia de Almeida, E-1659, FAE, Delegacia de 207 
Curitiba; Eduardo de Oliveira, E-1660, FAE, Delegacia de Curitiba; Janaina Cavichioli, E-1661, FAE, 208 
Delegacia de Curitiba; Ana Paula Cardoso, E-1662, FAE, Delegacia de Curitiba; Jackson Antunes 209 
Rosa Santos, E-1663, FAE, Delegacia de Curitiba; Marco Ali Zein, E-1665, FAE, Delegacia de 210 
Curitiba; Tiago Cavalcanti, E-1666, FAE, Delegacia de Curitiba; Janaina Freitas da Silva, E-1668, 211 
PUC, Delegacia de Curitiba; Leandro Willian Vasconcelos Borges, E-1669, UNOPAR, Delegacia de 212 



Londrina; Monica Rafaeli Barbosa, E-1670, UNIOESTE/TOLEDO, Delegacia de Toledo; Jaqueline 213 
Boujour dos Santos, E-1671, UNIOESTE/TOLEDO, Delegacia de Toledo; Anderson Vanazi Norbert, 214 
E-1672, UNIOESTE/FCO. BELTRÃO, Delegacia de Francisco Beltrão; Marcia Bianca Ungaratto, E-215 
1673, UNIOESTE/FCO. BELTRÃO, Delegacia de Francisco Beltrão. Renovação de Registros de 216 
Estudante (deferido): Marcio Ricardo Mequelussi da Silva, E-189, UNIOESTE/CASCAVEL, 217 
Delegacia de Cascavel; Adriano Michalzeszen Marcondes, E-205, UNIOESTE/CASCAVEL, 218 
Delegacia de Cascavel; Diego Fernando Barros Ribeiro, E-287, UNIOESTE/CASCAVEL, Delegacia 219 
de Cascavel; Marcos Pruchaki dos Santos, E-238, UNIOESTE/CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; 220 
Adriana Irene de Souza, E-278, UNIOESTE/CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Fernando Luis de 221 
Souza, E-542, UNICENTRO/GUARAPUAVA, Delegacia de Guarapuava; Guilherme Lino dos Santos 222 
Neto, E-543, UNICENTRO/GUARAPUAVA, Delegacia de Guarapuava; Odycleia Christiane Zenaro, 223 
563, UNICENTRO/GUARAPUAVA, Delegacia de Guarapuava; Renata Borges Kempf, E-567, 224 
UNICENTRO/GUARAPUAVA, Delegacia de Guarapuava; Rubia Rodrigues, E-574, 225 
UNICENTRO/GUARAPUAVA, Delegacia de Guarapuava; André Diego Souza da Cruz, E-878, 226 
FCV/MARINGÁ, Delegacia de Maringá; Marcelo José Francisco da Mata, E-996, FECILCAM, 227 
Delegacia de Campo Mourão; Vanessa Vidal Teixeira Siejka, E-1017, 228 
UNICENTRO/GUARAPUAVA, Delegacia de Guarapuava; Talita Marques Vernizi, E-1201, 229 
POSITIVO, Delegacia de Curitiba; Marlon Ricardo Piccoli, E-1270, UNIOESTE/CASCAVEL, 230 
Delegacia de Cascavel; Daniel Macedo Santos, E-1391, UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão; 231 
Luis Cândido da Silva de Oliveira, E-1557, POSITIVO, Delegacia de Curitiba; Marcos Paulo dos 232 
Santos Bahig Merheb, E-1638, UENP, Delegacia de Cornélio Procópio; Daniel Gaspar, E-1175, FAE, 233 
Delegacia de Curitiba. Extinção de Registro por Falecimento: Ademir Severino Alves, processo 234 
administrativo 325/14, registro 2952, extinto, falecimento, deferido, a partir da certidão de óbito, isto 235 
é, 25.07.2014; a anuidade de 2014 e parte da anuidade de 2013 serão canceladas conforme a legislação 236 
do profissional economista. Caetano Martin, processo administrativo 286/14, registro 385, extinto, 237 
falecimento, deferido, a partir da certidão de óbito, isto é, 07.06.2011; as anuidades de 2012 a 2014 238 
serão canceladas de acordo com o art. 16 da Resolução 1.853/2011 - subseção I da legislação do 239 
economista. Carlos Manuel Vasconcelos Ataíde dos Santos, processo administrativo 322/14, 240 
registro1860, extinto, falecimento, deferido, a partir da certidão de óbito, isto é, 13.07.2014. 241 
Suspensão de registro por desemprego: Carlos Roberto Antonioli, processo administrativo 476/13, 242 
registro 4546, suspenso, desemprego, deferido, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 243 
isto é, 13.12.13, pelo prazo de um ano; há TCD da anuidade 2013; Murilo Holzmann Meister, 244 
processo administrativo 078/14, registro 3395, suspenso, desemprego, deferido, a partir da data do 245 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 19.02.14, pelo prazo de um ano, há TCD das anuidades de 246 
2006 a 2012, em aberto a anuidade 2013 e 2/12 avos da anuidade de 2014; Paulo Messis Rodrigues, 247 
processo administrativo 302/14, registro 2394, suspenso, desemprego, deferido, a partir da data do 248 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 21.07.14, há TCD das anuidades de 2012 a 2014. 249 
Prorrogação de suspensão de registro: Juan Carlos Carrasco Rueda, processo administrativo 397/12, 250 
registro 3727, prorrogação de suspensão, desemprego, deferido, a partir da data do vencimento da 251 
primeira suspensão, isto é, 14.06.14 por mais um ano até 14.06.15; Cancelamento de Registros por 252 
Aposentadoria: Carlos Alberto Lopes Pequito, processo administrativo 292/14, registro 2699, 253 
cancelado, aposentadoria, deferido, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 254 
11.07.14; Carlos Alfredo Ferreira, processo administrativo 291/14, registro 2781, cancelado, 255 
aposentadoria, deferido, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 01.08.14, há 256 
TCD da anuidade de 2013; Gilmar Miguel Navarro, processo administrativo 002/14, registro 5783, 257 
cancelado, aposentadoria, deferido, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 258 
06.01.14; Odenir Milczevsky, processo administrativo 479/13, registro 5451, cancelado, 259 
aposentadoria, deferido, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 17.12.13, haverá 260 
remição das anuidades a partir de 2007, conforme legislação do profissional economista. Suely 261 
Terezinha Martini, processo administrativo 287/14, registro 7308, cancelado, aposentadoria, deferido, 262 
a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 07.07.14; Walmir Célio Fuganti, processo 263 
administrativo143/14, registro 4996, cancelado, aposentadoria, deferido, a partir da data do protocolo 264 
e requerimento assinado, isto é, 19.03.14. Cancelamento de Registros por Não Exercício da 265 



Profissão: Angelo Takahashi, processo administrativo 272/14, registro 1976, cancelado, não 266 
exercício, deferido, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 02.07.14; André Luiz 267 
Domingues Molina, processo administrativo 389/13, registro 6758, cancelado, não exercício, deferido, 268 
a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 08.10.13; Áureo Antonio Duarte, 269 
processo administrativo 305/12, registro 7650, cancelado, não exercício, deferido, a partir da data do 270 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 09.05.13, em aberto 4/12 avos da anuidade de 2013; André 271 
Luiz Carvalho Garcia, processo administrativo 300/14, registro 8143, cancelado, não exercício, 272 
deferido, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 21.07.14; Eliane Patrícia Silvi, 273 
processo administrativo 497/13, registro 6859, cancelado, não exercício, deferido, a partir da data do 274 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 19.12.13, há TCD da anuidade de 2013. Georges Kalache 275 
Netto, processo administrativo 284/14, registro 7404, cancelado, não exercício, deferido, a partir da 276 
data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 04.07.14; Gislene Dlugosz Silva, processo 277 
administrativo 311/14, registro 6230, cancelado, não exercício, deferido, a partir da data do protocolo 278 
e requerimento assinado, isto é, 24.07.14; Helena Nenevê Moletta, processo administrativo 256/14, 279 
registro 6861, cancelado, não exercício, deferido, a partir da data do protocolo e requerimento 280 
assinado, isto é, 27.06.14, há TCD das anuidades de 2006 a 2014 (proporcional); Regina Maria 281 
Filipak, processo administrativo 095/14, registro 6150, cancelado, não exercício, deferido, a partir da 282 
data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 27.02.14, há TCD das anuidades de 2006 a 2014 283 
(proporcional); Veridiana Begnini Ruiz, processo administrativo 006/14, registro 7831, cancelado, não 284 
exercício, deferido, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 07.01.14. Walter José 285 
Piloni, processo administrativo 264/14, registro 5559, cancelado, não exercício, deferido, a partir da 286 
data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 30.06.14, há TCD das anuidades de 2013 e 2014 287 
(proporcional). Cancelamento de Registros por Não Exercício da Profissão (Pessoa Jurídica): 288 
Instituto Salamacha de Desenvolvimento. Humano S/S, processo administrativo146/14, registro 486, 289 
cancelado, não exercício, deferido, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 290 
20.03.14, há TCD das anuidades de 2013 e proporcional de 2014. A Presidência passa a palavra para 291 
Conselheira Andréa Cristhine Prodohl Kovalczuk, membro da Comissão de Fiscalização que relatará 292 
processos de Recursos. Recurso de não exercício: Marlise Antonio, processo administrativo 245/14, 293 
registro 7597, trabalha em Cascavel na Prefeitura Municipal como auxiliar administrativa num parque 294 
da cidade não havendo vinculação com a profissão de Economista, foi deferido para o cancelamento 295 
restando em aberto às anuidades de 2011, 2012 e 2013. João Carlos Becher, processo administrativo 296 
065/14, registro 5903, operador da bolsa de valores, que tivera seu pedido de cancelamento indeferido, 297 
solicita recurso e apresenta como fato novo a Notificação de Aviso Prévio, portanto pede revisão do 298 
indeferimento, a plenária decide pelo deferimento de suspensão por um ano; Aline Rezende Benini, 299 
processo administrativo 226/13, registro 7317, pela documentação apresentada a plenária decide pelo 300 
deferimento de seu pedido, mas alerta para a fiscalização, pois trata-se de empresa familiar que poderá 301 
estar encobrindo rasto de exercício da profissão; em debate sobre a questão bancária levantou-se as 302 
seguintes possibilidades: solicitar ao COFECON, atuar junto as instituições bancárias solicitando que 303 
sejam colocados requisitos para a ocupação de cargos e que entre esses requisitos sejam solicitados os 304 
registros para atuação das nas áreas profissionais definindo assim as responsabilidades. O ex-305 
presidente Luiz Antonio de Camargo Fayet comentou que os julgamentos quanto aos bancários deve 306 
ser bastante ponderada, pois, se trata de uma questão formalística (legal), onde se houver exigência 307 
para de um diploma para o concurso, ou se houver exigência legal para o exercício da função por 308 
responsabilidade técnica, nestes casos, pode-se exigir o registro, contudo na atualidade as funções 309 
bancárias são customizadas, assim existem áreas de geração de produto (onde são criados) e áreas de 310 
vendas, estas não possuem responsabilidade técnica exigida por aquelas, qualquer pessoa pode realizar 311 
o trabalho, pois é um vendedor, portanto, a imposição de registro neste último caso pode ser 312 
considerada como um abuso de poder ou um constrangimento moral, que pode gerar problemas 313 
judiciais futuros. Marlise Andréa de Oliveira, processo administrativo 056/14, registro 6885 e Raquel 314 
Neves Luiz, processo administrativo 504/13, registro 5175, optou-se em solicitar mais informações. 315 
5.2 - Processos da Fiscalização por exercício ilegal da profissão (não possui registro): Copel 316 
Companhia Paranaense de Energia, processo administrativo 319/14, objeto da concorrência 317 
consultoria em processos de Due Diligence; Copel Companhia Paranaense de Energia, processo 318 



administrativo 324/14, objeto consultoria em valuation, para os casos a empresa Copel declarou não 319 
suspender o certame uma vez que estava tudo dentro da legalidade, optou-se em uma visita técnica em 320 
busca de maiores subsídios para tomada de decisão que não venha a cercear os procedimentos 321 
administrativos. Câmara Municipal de Curitiba, processo administrativo 202/13, identificado o cargo 322 
de analista econômico financeiro, comissão declara que o cargo é privativo de economista, atualmente 323 
ocupado por 2 (dois) economistas com registro, 1 (um) economista sem registro porém já autuado e 324 
três outros sendo 1 (um) contador e 2 (dois) administradores, para os casos optou-se em visita para 325 
levantamento de mais dados a fim de embasar melhor a decisão que deverá ser tomada; Sollos – 326 
Projeto Assessoria em Agronegócios Ltda, processo administrativo 337/13, constava no objeto da 327 
empresa estudo de viabilidade técnica e econômica e elaboração de orçamento, foi convidada a 328 
promover o registro, realizou defesa e diz-se que possui registro no CREA, após debate optou-se pela 329 
autuação; Altemir Farinhas, processo administrativo 141/13, devido a maneira pela qual é conhecido 330 
no meio como, foi convidado a proceder registro, em sua defesa comunicou possuir registro do CRA, 331 
a fim de evitar equívocos optou-se em informar por ofício que o mesmo coloque em suas 332 
apresentações a sua real formação de Administrador; FDV Administração de Bens Serviços e 333 
Consultoria Ltda, processo administrativo 433/12, em sua terceira alteração contratual constava 334 
consultoria econômica financeira, convidada a fazer o registro apresentou defesa que na verdade vinha 335 
atuando na área de dependência química e já promoveu alteração contratual para compra, venda e 336 
locação de imóveis próprios e serviço de psicologia, motivo pelo qual a plenária optou pelo 337 
arquivamento do processo; Sales Administração & Participação Ltda, processo administrativo 303/13, 338 
procede Auto de Infração com aplicação da multa; Telvana Sordi Rittes, processo administrativo 339 
367/13, procede Auto de Infração com aplicação da multa; SG Assessoria, Consultoria e Participações 340 
S/A, processo administrativo 351/13, procede Auto de Infração com aplicação da multa; S.Finkler 341 
Assessoria Empresarial Ltda., processo administrativo 287/13, procede Auto de Infração com 342 
aplicação da multa; Conselheiro Marcos Kruse faz referência ao Processo de Ética contra José 343 
Gilberto de Araújo, reg. 3856, processo administrativo 030/13, o qual, mesmo tendo sido nomeado 344 
como perito, não entregou o laudo e também não devolveu os valores referentes ao trabalho, não 345 
apresentou defesa e não se manifestou a respeito, a denúncia foi feita pelo Juízo da Vara Cível do 346 
Fórum Central da Região Metropolitana de Curitiba. O Presidente solicita licença à plenária 347 
informando que tem necessidade de se afastar do recinto por motivos pessoais, passa a palavra para o 348 
Ex-Presidente Sr. Luiz Antonio de Camargo Fayet e pede que a sequência aos trabalhos sejam 349 
conduzidos pela Vice Presidente Maria de Fátima. Senhor Fayet pede que o Conselho tome posição 350 
quanto aos fatos da greve que está atingindo o IBGE, elucida que não se trata de movimento por 351 
salário e sim de ingerência governamental, que não aceita os novos valores que foram obtidos através 352 
de amostra representativa, pois os novos números depõem contra os interesses do atual governo. O 353 
fato é tão grave que o governo pediu a demissão de consultores de analistas dos Bancos Santander e 354 
Fator, que fizeram uma análise vinculada à gestão econômica do país e adjetivaram o parecer; é obvio 355 
que existe a nítida intenção de camuflar a realidade aos olhos da opinião pública; após debate chego-se 356 
a conclusão que há necessidade de se conhecer melhor os dois lados então sugeriu-se que seja 357 
convidado o Sr. Gilberto Mendes Lourenço para apresentar maiores explicações para embasar uma 358 
futura tomada de decisão; 8 - Homologação em ad referendum da Contratação do cadastro de 359 
reserva do Concurso Público 001/2012 COFECON/CORECONs, de 1 (um) Advogado - Portaria 360 
018/2014, colocado em votação a portaria foi considerada por todos homologada, contratando portanto 361 
o Sr. Ovídio Machado de Oliveira Filho, para o cargo de advogado. 9 - Delegacias Regionais: 9.1 - 362 
Informe sobre a reunião dos Delegados. A Vice-presidente Maria de Fátima faz relato, dos 363 
principais assuntos que estiveram em pauta na reunião dos delegados: Delegado Jesus Crepaldi é 364 
escolhido para participar do SINCE, democraticamente; Delegados solicitam reunião para o próximo 365 
ano em Foz do Iguaçu, evento que pode ocorrer juntamente com o lançamento do Prêmio Paraná de 366 
Economia; Reivindicações: de cursos para as delegacias; maior participação dos delegados nas 367 
plenárias, o que já havia sido acordado mas que não vem ocorrendo; criação de um grupo de trabalho 368 
para definir procedimentos para delegacias; Elogia a delegacia de Cascavel que vem desenvolvendo 369 
um trabalho sobre práticas econômicas, a exemplo do que já ocorre no Curso de Direito. 10 - 370 
Homologação dos representantes do CORECONPR no XXIV Simpósio Nacional dos Conselhos 371 



de Economia – SINCE: A Senhora Vice- Presidente solicita a indicações de nomes para compor o 372 
quadro de representantes do CORECON PR no XXVI SINCE, atendendo ao previsto no Regulamento 373 
do Simpósio. Após indicações, ficam assim homologados pelo plenário do CORECONPR, os 374 
seguintes representantes: Presidente Sérgio Guimarães Hardy, conselheiros e delegados eleitos pelo 375 
Plenário, Maria de Fátima Miranda, Antonio Agenor Denardi, Carlos Magno Andrioli Bittencourt, 376 
José Augusto Soavinsky, Marcos Kruse, Ronaldo Antunes da Silva, Luis Alberto Ferreira Garcia e 377 
como convidado o Delegado Regional do CORECONPR da Cidade de Campo Mourão Jesus Crepaldi. 378 
11 - Assuntos Gerais: 11.1 - Pedido de apoio financeiro da UEM/Maringá, para a realização da 379 
XXIX Semana de Economista da UEM; 11.2 - Pedido de apoio financeiro da UEL/Londrina, 380 
para a realização XXV Semana de Economia da UEL; 11.3 - Pedido de apoio financeiro da 381 
PUCPR, para a realização de evento do dia do Economista; 11.4 - Pedido de apoio financeiro da 382 
UNIOESTE/Cascavel, para o pagamento das despesas de passagem rodoviárias para 383 
palestrantes, este último incluído por solicitação do Sr. Luis Alberto Ferreira Garcia; após 384 
confirmação pelo Gerente Executivo, a plenária deferiu todas as solicitações. 11.5 - Notícias do 385 
COFECON – passado a palavra ao Conselheiro Federal Sr. Odisnei Antonio Bega que realizou os 386 
seguintes relatos: quanto à possibilidade de alteração do Currículum do Curso de Economia, de acordo 387 
com a explanação do Professor Rubens Savai já nas instituições particulares é um processo custoso e 388 
nas públicas a burocracia os torna mais difícil ainda; haverá uma campanha para o dia do economista 389 
que será veiculada entre os dias 09 a 16 de agosto em várias mídias, incentivando a iniciativa privada a 390 
se utilizar de um profissional de Economia; foi homologada a prestação de contas do primeiro 391 
trimestre deste Conselho pelo Federal; Aprovado a prorrogação de mais 90 dias de intervenção no 392 
Conselho do Mato Grosso; inicio de articulação para premiação da Personalidade Econômica e do 393 
Destaque Econômico; foram noticiado dificuldades na prestação de contas do XX CBE, realizado por 394 
Manaus. 11.6 - Informe sobre a Reunião do Despacho Executivo – COFECON/CORECONs do 395 
Sul – reuniram-se na sede do CORECONPR: o Sr. Paulo Dantas Presidente do COFECON, Sr. Sérgio 396 
Guimarães Hardy Presidente do CORECONPR, Srª Vice Presidente do CORECONSC e Sr. Leandro 397 
Presidente do CORECONRS a fim de tratar de assunto de interesse do sistema 398 
COFECON/CORECONs. 11.7 - Palavra aberta aos conselheiros - Conselheiro Marcos Kruse faz 399 
seguintes propostas: 1. Carta do Conselho que solicita patrocínio para a realização do XXI CBE; 2. 400 
Escalar ou contratar novo fiscal para promover a autuação das agências bancárias do interior, assim 401 
como os professores das instituições de ensino que estejam trabalhando contrariando lei estadual que 402 
exige o registro nas instituições de classe; Conselheiro Ronaldo Antunes da Silva faz seguintes 403 
observações: sobre lista solicitada pelo Sindicato na Justiça que a defesa não foi promovida pelo nosso 404 
Departamento Jurídico. O Gerente Executivo pede a palavra e informa que a defesa foi realizada pelo   405 
Advogado do CORECONPR Dr. Rafael Souza Moro. 11.8 - Próxima reunião plenária em 26 de 406 
setembro de 2014 (sexta). ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, a Senhora Vice Presidente, em 407 
nome do Presidente, agradece a presença de todos e às treze horas dá por encerrados os trabalhos, dos 408 
quais eu, Amarildo de Souza Santos, Gerente Executivo do CORECONPR, lavrei a presente ata que, 409 
lida e achada conforme, vai assinada por mim, pela vice-presidente e pelo Presidente do Conselho 410 
Regional de Economia da 6ª Região/PR. Curitiba, ao nono dia do mês de agosto de 2014. 411 
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