
ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 
ECONOMIA 6ª - REGIÃO - PARANÁ, REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2 
2014. 3 
Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, realizou-se a Sexta Reunião 4 
Ordinária do Conselho Regional de Economia, em sua sede própria, situada à Rua Professora 5 
Rosa Saporski, 989, Mercês, Curitiba - Paraná, sob a presidência da Economista Maria de 6 
Fátima Miranda, Vice-Presidente, com a presença dos Conselheiros Efetivos: Mauricio 7 
Cadenas Prado, Carlos Magno Andrioli Bittencourt, Celso Machado, Marcos Kruse, José 8 
Augusto Soavinski, os Conselheiros Suplentes: Eduardo Andre Cosentino, Celso Bernardo, 9 
Paulo Rogério Alves Brene, e o Conselheiro Federal Odisnei Antonio Bega. Justificaram 10 
ausências, as quais foram acatadas pelo Plenário, – Presidente Sérgio Guimarães Hardy, por 11 
motivos profissionais; Conselheira Efetiva Andréa Cristhine Prodohl Kovalczuk, por motivos 12 
particulares; Conselheiro Efetivo Ronaldo Antunes da Silva, por participar de audiência 13 
judiciária; Eduardo Moreira Garcia, pelo motivo de estar ministrando aula; Conselheiro 14 
Efetivo Antonio Agenor Denardi, por motivo de viagem e o Conselheiro Suplente Luis 15 
Alberto Ferreira Garcia, motivo de compromisso com a Universidade. Conforme prevê o 16 
Regimento Interno do CORECONPR, em seu Art. 8º, parágrafo 1º, os Conselheiros Efetivos 17 
ausentes serão substituídos pelos Conselheiros Suplentes presentes, por designação do 18 
Presidente, ouvido o Plenário. Assim, passam à condição de efetivos, somente para referida 19 
sessão, os Conselheiros Suplentes Celso Bernardo, Eduardo Andre Cosentino e Paulo Rogério 20 
Alves Brene. Contando ainda com a presença do Gerente Executivo do CORECONPR, 21 
Amarildo de Souza Santos, do Assessor Jurídico, Rafael Souza Moro; e do Ex-Presidente 22 
Senhor: Luiz Antonio Rubin; Economistas: Angeliz Cristiane de Lima Suckow e Euclides 23 
Bueno Cavalheiro Filho. ABERTURA DOS TRABALHOS: Às dezoito horas, a Senhora 24 
Vice-Presidente Maria de Fátima Miranda declara aberta a sessão, tendo em vista o número 25 
regimental de Conselheiros presentes, passando a leitura da pauta da referida reunião 26 
ordinária. A Vice Presidente comenta que são previstas duas reuniões com os Delegados 27 
anualmente, e que já algum tempo existe a solicitação de que um dos encontros seja realizado 28 
em Foz do Iguaçu. Procurando viabilizar a solicitação e também diminuir o custo desse 29 
encontro pensa-se que o próximo encontro seja realizado naquela localidade, juntamente com 30 
o lançamento do Prêmio Paraná de Economia e o segundo encontro, possivelmente será 31 
realizado junto com o CBE (Congresso); 2 - APROVAÇÃO DA ATA DA 5ª REUNIÃO 32 
ORDINÁRIA DE 2014, REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2014 - A Senhor Vice-33 
Presidente coloca em votação a ata da Reunião em epígrafe, passa a palavra aos presentes 34 
pedindo sugestões, após alguns instantes de silêncio é aprovada pelo Plenário, sem emendas. 35 
3 - APRESENTAÇÃO DO NÚCLEO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM – A Senhora 36 
Vice Presidente prossegue apresentando a Economista Angeliz Cristiane de Lima Suckow, 37 
como Coordenadora do Núcleo Mediar (Núcleo de Mediação e Arbitragem), passa a palavra 38 
onde faz uma explanação a respeito da importância da mediação e da arbitragem de conflitos 39 
para a obtenção da paz social, em substituição a sentenças judiciais, ao final a Presidente 40 
solicita a homologação da Portaria nº 019/2014 de 26/09/2014, que cria o denominado Núcleo 41 
Mediar, ocorrendo o acordo para a homologação; 4 - COMISSÃO ELEITORAL: 4.1 - 42 
Informe Sobre As Eleições 2014 do CORECONPR: A Senhora  Vice Presidente do 43 
CORECONPR informa que dia 18/09/2014 a Comissão Eleitoral, composta pelos 44 
Economistas: Maria de Fátima Miranda (presidente), Economista Odisnei Antonio Bega e 45 
Celso Bernardo (membros efetivos), na presença do(s) candidato(s) economista(s) da chapa 46 
“Renovando com segurança: Rumo ao CBE”: Andréa Cristhine Prodohl Kovalczuk, Angeliz 47 



Cristiane de Lima e Solídia Elizabeth dos Santos e Silvana Busnello procedeu-se a reunião de 48 
análise e julgamento dos registro números de chapas inscritas. A Comissão Eleitoral informa 49 
que recebeu m único pedido de inscrição de chapa, com denominação Renovando com 50 
Segurança: Rumo ao CBE, tendo como membros os seguintes economistas: formação: 51 
Conselheiros Efetivos (Mandatos 2015/2017): Andréa Cristhine Prodohl Kovalczuk, registro 52 
nº 7227; Angeliz Cristiane de Lima, registro nº 7129; Maurício Cadenas Prado, registro nº 53 
6092; Ronaldo Antunes da Silva, registro nº 5952; Conselheiros Suplentes (Mandato 54 
2015/2017); Fábio Dória Scatolin, Registro nº 2508; Jackson Teixeira Bittencourt, registro nº 55 
5954; Solídia Elizabeth dos Santos, registro nº 7632; Silvana Busnello, registro nº 7180. 56 
Delegados-Eleitores Junto ao Colégio Eleitoral do Cofecon: Efetivo: Carlos Magno Andrioli 57 
Bittencourt, registro nº 5207; Suplente: Eduardo Moreira Garcia, registro nº 6065.  A 58 
Comissão Eleitoral verificou que todos os candidatos atenderam as condições de elegibilidade 59 
e não houve impugnações, assim declarou homologada a chapa “Renovando com segurança: 60 
Rumo ao CBE”, para o pleito eleitoral de 2014 do CORECONPR. Análise dos pedidos de 61 
candidaturas para as delegacias regionais do CORECONPR: Foi recebido também o 62 
pedido de candidatura das Delegacias Regionais, para mandato 2015/2016, tendo como 63 
candidatos: Apucarana: Antonio Pereira da Silva, registro nº 6519; Campo Mourão: Jesus 64 
Crepaldi, registro nº 5818; Cascavel: Leandro Salvador dos Santos Mourão, registro nº 7492; 65 
Cornélio Procópio: Orlando Batista da Fonseca, registro nº 2718; Foz Do Iguaçu: Nilson 66 
Camargo Costa, registro nº 6538; Francisco Beltrão: Jose Maria Ramos, registro nº 6563; 67 
Guarapuava: Altamir Thimoteo, registro nº 6438; Londrina: Laércio Rodrigues de Oliveira, 68 
registro nº 2677; Maringá: João Adolfo Stadler Colombo, registro nº 7071; Ponta Grossa: 69 
Thiago Jazynski, registro nº 7852; Santo Antonio da Platina: Thais Oliveira Capucho, registro 70 
nº 7629; Toledo: Mirian Beatriz Schneider Braun, registro nº 5745. A Comissão Eleitoral 71 
verificou que todos os candidatos atenderam as condições de elegibilidade e não houve 72 
impugnações, assim declarou homologadas as candidaturas dos delegados regionais, para o 73 
pleito eleitoral de 2014 do CORECONPR. Eleição presencial marcada para 31/10/2014. 5 - 74 
COMISSÃO DE ÉTICA: 5.1 – Processo de ética disciplinar Econ. José Gilberto de Araujo, 75 
nomeação de defensor dativo – A palavra foi passada ao Dr. Rafael, do Setor Jurídico o qual 76 
relatou as fases do processo. Explicou que este processo administrativo foi aberto e já sofreu 77 
parecer de admissibilidade emitida pelo Conselheiro Marcos Kruse, na sequencia há 78 
necessidade de se nomear um defensor dativo, uma vez que o mesmo foi intimado e não 79 
apresentou contra razões em sua defesa, assim como um relator do mérito, para que se possa 80 
dar prosseguimento no julgamento. Consultando o economista Euclides Bueno Cavalheiro 81 
Filho, presente na sessão, da possibilidade do mesmo ser o defensor dativo, o qual aceitou a 82 
nomeação. Após debate, fica homologado o Economista Euclides Bueno Cavalheiro Filho, do 83 
como defensor dativo e como relator de mérito do serão consultados os Conselheiros Takenori 84 
Ota e Cid Cordeiro, amos membros da Comissão de Ética. 6 – COMISSÕES; 6.1 - 85 
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS: 6.1.1 - Posição das Receitas e Despesas Até 86 
Agosto/2014 – A Senhora Vice-Presidente para a palavra ao Conselheiro Carlos Magno 87 
Andrioli Bittencourt, membro da Comissão de Tomada de Contas o qual apresenta um resumo 88 
sobre as contas do CORECON. Observou-se que dos valores orçados, 85,85% da receita já 89 
foram realizados e das despesas 69,92%, e o Conselho conta ainda com R$ 853.167,23 em 90 
ativos financeiros, contas consideradas regulares pelos presentes; 6.2 - COMISSÃO DE 91 
EVENTOS - 6.2.1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 19º ENESUL, 3º EPECO E 4º 92 
TORNEIO – Conselheiro Carlos Magno Andrioli Bittencourt salientou que para os eventos 93 
foram orçados R$ 93.000,00, arrecadados em patrocínio e inscrições o valor R$ 57.618,00, as 94 



despesas para todos os eventos realizadas foi de R$ 85.777,14, assim entre o orçamento e a 95 
despesa houve um saldo positivo de R$ 7.222,86. O mesmo faz uma menção em especial aos 96 
patrocinadores dos eventos: Itaipu, Caixa Econômica Federal, Qualicorp, Sanepar, FIEP, 97 
COFECON e Compagás 6.2.3 – XXI CBE – A Senhora Vice presidente enfatiza a busca de 98 
patrocínio para eventos de envergadura, que podem auxiliar a diminuir o peso no orçamento 99 
anual; 6.3 - COMISSÃO DE REVITALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: Conselheiro 100 
Marcos Kruse informa que não efetivou a comunicação para os funcionários do Conselho, 101 
sobre o site como estava previsto na ata da assembleia anterior, uma vez que agora o projeto 102 
encontra-se no processo de desmembramento e fases, o que dificultaria a manifestação a 103 
respeito, assim sendo, como a conclusão está prevista para o final do mês sendo este o motivo 104 
facilitará de sobremaneira o processo de sugestões; 6.3.1 - COMENTÁRIO SOBRE 105 
SUBSEDE NORTE – Comissão formada pelo Presidente Sr. Sérgio Guimarães Hardy, 106 
Conselheiros: Marcos Kruse, Ronaldo, Ronaldo Antunes da Silva e o Delegado Laércio 107 
Rodrigues de Oliveira, visitaram o local onde se pensa em instalar a Delegacia; o prédio é 108 
novo, a sala é boa com aproximadamente 40 metros quadrados, com possibilidade de se 109 
instalar uma mesa para conferência, o prédio possui um auditório que pode ser utilizado para 110 
cursos, com 70 lugares, através de reserva com pagamento de uma taxa; nesse local conta-se 111 
também estacionamento pago. A locação está em R$ 1.200,00 e o Condomínio está próximo a 112 
R$ 250,00. Além da Delegacia, a proposta iniciar com fiscalização intinerante, a partir da 113 
estrutura em Curitiba e após instalar uma fiscalização local, que possa atuar com presença 114 
contínua eficiência em: Londrina, Maringá, Apucarana, Campo Mourão e demais cidades da 115 
região. Nesse ínterim fazer uma análise de custo que em sendo positivo poderia ter a ideia 116 
entendida ao sudoeste do Estado onde existe um contingente expressivo de pessoas; 6.4 - 117 
COMISSÃO DO 24º PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA: 6.4.1 - INFORME SOBRE 118 
A SOLENIDADE DE ENTREGA DO 24º PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA EM 119 
CORNÉLIO PROCÓPIO – A Senhora Vice-Presidente elogia a acolhida que evento e o 120 
CORECON tiveram na cidade de Cornélio Procópio e da maneira pela qual foi conduzida a 121 
cerimônia e também pela participação dos professores, alunos e economistas da região. O 122 
Conselheiro  Paulo Rogério Alves Brene, menciona que foi uma enorme satisfação e trata-se 123 
de uma retribuição ao Conselho pelo apoio que tem sido prestado a UENP. 7 – COMISSÃO 124 
DE FISCALIZAÇÃO – A Senhora Vice-Presidente passa a palavra, então, ao Conselheiro 125 
José Augusto Soavinski, presidente da Comissão de Fiscalização, que relata brevemente os 126 
processos administrativos de inscrições e cancelamentos, registro nºs e ética, abaixo 127 
relacionados, que posteriormente são deferidos ou indeferidos pelos membros do Plenário; 7.1 128 
– INSCRIÇÕES/CANCELAMENTOS: Registro Definitivos (deferidos): Daniela 129 
Toyotani, registro nº 8170, UEM, Delegacia de Maringá; Elaine do Rocio Ader Habinoski, 130 
registro nº 8172, Unicenp, Delegacia de Guarapuava; Rafael Pino Dias Marques, Registro nº 131 
8174, UFPR, Delegacia de Curitiba; Luciano Emilio da Silva Rizzi, registro nº 8175, 132 
Univeridade Tuiuti PR, Delegacia de Curitiba; Carlos Eduardo Frohlich, registro nº 8176, 133 
UFPR, Delegacia de Curitiba; Danielle Wachtel, registro nº 8177, UNIUV, Delegacia de 134 
Curitiba; José Carlos Bertacchi, registro nº 8178, Univ. Mogi das Cruzes, Delegacia de 135 
Maringá; Vanessa Gaebler, registro nº 8179, Universidade de São Paulo, Delegacia de 136 
Curitiba; Lucas Jastrombek, registro nº 8180, UFPR, Delegacia de Curitiba; Roberto Jorge, 137 
registro nº 8182, UNISUL, Delegacia de Curitiba; Djalma de Sá, registro nº 8183, PUCPR, 138 
Delegacia de Curitiba; Carlos Henrique Wrobel, registro nº 8185, UFPR, Delegacia de 139 
Curitiba; Thiago Petchak Gomes, registro nº 8186, Flórida, Delegacia de Curitiba; Registro 140 
nº Temporário para Definitivo (deferidos) - Luana Baroni, registro nº 7874, UENP, 141 



Delegacia Santo Antonio da Platina; Davi Thiago Moreira Neves, registro nº 8035, FESP PR, 142 
Delegacia de Curitiba; Registro nºs Transferência (deferidos): Fabio Ranni Taques 143 
Fonseca, registro nº 8173, UFPR, Delegacia de Ponta Grossa; Cléris Mauro Schafaschek, 144 
registro nº 8171, UNIUV, Delegacia de Curitiba; Registro Jurídica (deferido): Syllas Lima 145 
Assessoria Empresarial Ltda., registro nº 660, Delegacia de Foz do Iguaçu. Renovação de 146 
Registro de Estudante (deferido): Jéssica Siatkovski, E-1142, FAE, Delegacia de Curitiba. 147 
CANCELAMENTOS: José Leoci Santin, processo administrativo 378/14, registro nº 5089, 148 
suspenso, desemprego, deferido, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 149 
29.08.14. Há TCD das anuidades de 1998 a 2001 e 2008 a 2013 e proporcional de 2014; 150 
Odair Domingues dos Santos, processo administrativo 336/13, registro nº 3545, prorrogação 151 
de suspensão, desemprego, deferido, a partir da data do vencimento da primeira suspensão, 152 
isto é, 03.07.14, por mais um ano até 03.07.15; Ana Maria Da Costa Rodrigues, processo 153 
administrativo 369/14, registro nº 3825, cancelado, aposentadoria, deferido, a partir da data do 154 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 05.08.14; Getúlio Moreira, processo administrativo 155 
239/14, registro nº 6946, cancelado, aposentadoria, deferido, a partir da data do protocolo e 156 
requerimento assinado, isto é, 23.06.14. Em aberto às anuidades de 2007 a 2014 157 
(proporcional); José Geraldo Cambi da Silva, processo administrativo 326/13, registro nº 158 
3075, cancelado, aposentadoria, deferido, a partir de 17/04/2013, conforme parecer jurídico. 159 
Em aberto às anuidades de 2004 a 2013 (proporcional de 3/12 avos); Luis Alceu Paganotto, 160 
processo administrativo 299/14, registro nº 4482, cancelado, aposentadoria, deferido, a partir 161 
da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 18.07.14. Em aberto às anuidades de 162 
2013 e 2014 (proporcional). Há TCD das anuidades de 2006 a 2012. Mara Eliane Erni 163 
Melara, processo administrativo 370/14, registro nº 4517, cancelado, aposentadoria, deferido, 164 
a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 06.08.14. Ana Paula da Silva, 165 
processo administrativo 461/13, registro nº 6971, cancelado, não exercício, deferido, a partir 166 
da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 02.12.13. Em aberto parcela da anuidade 167 
de 2013. Ana Rosa Ressetti Pinheiro Marques, processo administrativo 327/14, registro nº 168 
3861, cancelado, não exercício, deferido, a partir da data do protocolo e requerimento 169 
assinado, isto é, 04.08.14. Cesar Ramos Caminha, processo administrativo 367/14, registro nº 170 
6333, cancelado, não exercício, deferido, a partir da data do protocolo e requerimento 171 
assinado, isto é, 03.09.14. Cristiane Blaszczak, processo administrativo 044/14, registro nº 172 
6597, cancelado, não exercício, deferido, a partir da data do protocolo e requerimento 173 
assinado, isto é, 29.01.14. Eliane Rojelia de Bastiani, processo administrativo 268/14, registro 174 
nº 6699, cancelado, não exercício, deferido, a partir da data do protocolo e requerimento 175 
assinado, isto é, 01.07.14. Há TCD das anuidades de 2013 e 2014. Geraldo Pereira Leite, 176 
processo administrativo 301/14, registro nº 3858, cancelado, aposentadoria, deferido, a partir 177 
da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 21.07.14. Há TCD das anuidades de 178 
2007 a 2014. Ivan Martins da Silva, processo administrativo 247/14, registro nº 6727, 179 
cancelado, não exercício, deferido, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto 180 
é, 27.06.14. Em aberto às anuidades de 2013 e 2014. Há TCD das anuidades de 2006 a 2012. 181 
Lázaro de Oliveira, processo administrativo 305/14, registro nº 3624, cancelado, não 182 
exercício, deferido, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 23.07.14. Em 183 
aberto às anuidades de 1994 a 1997 e 2004 a 2014. Luiz Alipio Goncalves de Carvalho, 184 
processo administrativo 037/14, registro nº 1479, cancelado, não exercício, deferido, a partir 185 
da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 27.01.14. Há TCD da anuidade de 2012. 186 
Vilmar Jose Sbrissia, processo administrativo 451/13, registro nº 3774, cancelado, não 187 
exercício, deferido, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 27.11.13. 188 



José Natalino Machado, processo administrativo 423/11, registro nº 5586, cancelado, decisão 189 
judicial, deferido, a partir da data da sentença judicial, que determinou o cancelamento das 190 
anuidades de 2012 a 2014. Soma Consultoria Ltda, processo administrativo 289/14, registro 191 
nº 581, cancelado, alteração contratual, deferido, a partir da data do protocolo e requerimento 192 
assinado, isto é, 11.07.14. Há TCD das anuidades de 2013 e 2014 (proporcional). Jose Adrian 193 
Pintos Payeras, processo administrativo 307/14, registro nº 6226, cancelado, não exercício, 194 
indeferido, o interessado enquadra-se dentro da Lei Estadual 7832/84, lotado no magistério 195 
cuja exigência é o registro nº superior para ingresso em cargos empregos ou funções na 196 
administração direta e indireta do Estado. Luis Alberto Benetti Brambilla, processo 197 
administrativo 470/13, registro nº 7479, cancelado, não exercício, indeferido, o interessado 198 
desenvolve atividades da área econômica no cargo de Auditor na empresa Pesa Cat. Marcio 199 
João Szemsyk, processo administrativo 317/14, registro nº 5819, cancelado, não exercício, 200 
indeferido, o interessado desenvolve atividades da área econômica no cargo de Gerente de 201 
Negócios no Banco Itaú. Nilson Hanke Camargo, processo administrativo 240/14, registro nº 202 
2386, cancelado, não exercício, indeferido, o interessado desenvolve atividades da área 203 
econômica como Assessor Técnico-econômico no departamento de mesmo nome da FAEP; 204 
Ruy Maurício de Lima e Silva Neto, processo administrativo 397/14, registro nº 6419, o 205 
Presidente da Comissão de Fiscalização, passa a palavra ao Assessor Jurídico no 206 
CORECONPR Dr. Rafael Souza Moro que passa a relatar: que o interessado solicitou 207 
cancelamento de registro nº em 06 de janeiro de 2010, porém não deu o prosseguimento 208 
devido, motivo pelo qual veio a ser arquivado, as anuidades foram lançadas normalmente e a 209 
execução fiscal aconteceu como de praxe. Em 01 de julho de 2014 a esposa do economista, 210 
Senhora Márcia Vidal de Lima e Silva, sua procuradora, uma vez que ele fora diagnosticado 211 
com quadro grave de depressão e transtorno de comportamento que determinou a 212 
aposentadoria por invalidez, esteve neste Conselho trazendo novas informações e solicitando 213 
que fosse considerado a data da aposentadoria de invalidez que ocorreu 12/06/2006 (que não 214 
era de conhecimento da administração do Conselho até esse momento), juntamente com 215 
pedindo de isenção de débitos, essa Senhora veio a óbito e não houve mais comunicação; 216 
porém o Departamento Jurídico, nesse ínterim já havia solicitado a penhora de valores, o que 217 
já tinha ocorrido. Por esse motivo o Sr. Ruy entrou novamente em contato pedido o 218 
prosseguimento de seu processo administrativo e a liberação dos valores que foram resgatados 219 
de sua conta corrente, após debate, o plenário decide pelo cancelamento, a partir da data da 220 
aposentadoria por invalidez, uma vez que o fato impossibilita que a pessoa venha a exercer 221 
qualquer atividade, caso venha realizar poderá ter o seu benefício cassado, com o 222 
cancelamento das anuidades de 2007 em diante. 7.2 - Processos da Fiscalização – o 223 
Conselheiro Mauricio Cadenas Prado, faz um relato da situação da empresa A Biannda 224 
Consultoria Ltda., processo administrativo 378/10, Recurso, sem registro, não foi apresentado 225 
fato novo foi apresentado desde o início do processo, para o andamento, sugere o Conselheiro 226 
que o Processo siga para o COFECON para decisão, o que foi acatado pela maioria; Finanpar 227 
Assessoria Técnica e Financeira em Comércio Exterior, processo administrativo 453/12, 228 
exercício ilegal, sem registro, procede auto de infração com aplicação da multa; Santos 229 
Pereira Gestão em Negócios Empresariais Ltda., processo administrativo 113/14, exercício 230 
ilegal, sem registro, procede auto de infração com aplicação da multa; De Lara Consultoria & 231 
Associados Ltda., processo administrativo 357/12, exercício ilegal, sem registro, procede auto 232 
de infração com aplicação da multa; Syllas Lima Assessoria Empresarial Ltda., processo 233 
administrativo 413/13, exercício ilegal, sem registro, arquivamento em face da efetivação do 234 
registro número. 8 - Delegacias Regionais: 8.1 - Pedido de renúncia e substituição do 235 



Delegado Regional de Toledo – A Senhora Presidente, informa que recebemos por email do 236 
Delegado Carlos Alberto Gonçalves Júnior, da região de Toledo, o pedido de renúncia ao 237 
cargo, face o mesmo estar cursando Doutorado em São Paulo. No mesmo email, foi indicada 238 
para substituí-lo a Economista Doutora Mirian Beatriz Schneider Braun. Após, fica 239 
homologado o pedido de renúncia, bem como a indicação da Economista Mirian Braum como 240 
a nova Delegada Delegacia de Toledo. 9 - Conselheiros do CORECONPR: 9.1 - Pedido de 241 
renúncia do Conselho Suplente Guilherme Hideo Assaoka Hossaka – por e-mail, o 242 
Conselheiro informa que devido a motivos profissionais e a possibilidade de realizar um 243 
mestrado faz-se necessário o seu afastamento por um tempo maior do que havia projetado, 244 
para não deixar uma vaga ociosa preferiu afastar-se. Após, fica homologado pela Plenária o 245 
pedido; 9.2 - Declaração de bens e rendas para o exercício de cargos no Sistema 246 
COFECON/CORECONs. A Senhor Presidente e o Conselheiro Marcos Kruse, fazem uma 247 
breve explicação. Trata-se de um procedimento legal instituído pelo COFECON, e que todos 248 
aqueles que exercem função ou cargo no CORECON, devem preencher um dos modelos da 249 
Declaração de Bens e Rendas, disponíveis na pasta dos Conselheiros.  Assim, todos os 250 
presentes, que ainda não tinham cumprido o solicitado, procederam ao atendimento do 251 
requisito. 10 - Conselho Federal de Economia; 10.1 - Honraria Personalidade Econômica do 252 
Ano 2014, informe sobre os 3 (três) nomes indicados – A Senhora Vice-Presidente relata que 253 
os nomes mais votados, por e-mail, entre Conselheiros e Delegados foram: Carlos Lessa, com 254 
14 votos; Tania Barcelar, com 12 votos e Antonio Valença, com 6 votos. 10.2 - Honraria 255 
Destaque Econômico do Ano 2014, informe sobre as 3 (três) entidades indicadas – nessa 256 
categoria foram indicados pelos Conselheiros e Delegados: Destaque Mídia, Globo News, 257 
com 11votos; Destaque da Academia, FGV SP, com 12 votos e Destaque Técnico, IBGE, 258 
com 9 votos. Após explanação houve a homologação para posterior envio ao COFECON. 259 
10.3 - Informe sobre o SINCE – Relatado pelo Conselheiro Carlos Magno Andrioli 260 
Bittencourt participaram do evento representando o CORECONPR, O Presidente Sérgio 261 
Guimarães Hardy; os Conselheiros Carlos Magno Andrioli Bittencourt; Marcos Kruse; José 262 
Augusto Soavinski; Luis Alberto Ferreira Garcia; Antonio Agenor Denardi; Ronaldo Antunes 263 
da Silva e o Delegado de Campo Mourão Jesus Crepaldi. Foram criados vários grupos de 264 
trabalho, novamente entraram com a solicitação para que o sistema viesse a aceitar o registro 265 
de mestres e doutores de outras áreas, e novamente por maioria foi recusada a proposta; ficou 266 
definido que a base de dados que pertence ao Conselho seja de uso exclusivo dos Conselhos. 267 
Durante o evento, foi realizada uma reunião paralela com membros do COFECON e 268 
CORECONPR, para tratar de assuntos relacionados com o CBE 2015. Foi mencionado nesta 269 
reunião, como deverá ser feito a prestação de contas do CBE, e que não se deve criar 270 
entidades ou institutos com a finalidade de substituir a personalidade jurídica do Conselho, 271 
pois toda a contabilidade deverá ser feita nas contas hoje existentes. 11 - Homologação em 272 
ad referendum da Resolução 015/2014, que aprova as alterações nos valores das diárias 273 
para viagens de membros do CORECONPR – após leitura e pequeno debate, fica 274 
homologada em ad referendum pela Plenária, a Resolução 015/2014; 12 - Alterações sobre 275 
critérios para concessão de apoio financeiro a Eventos Regionais de Economia, 276 
Resolução 016/2014 – ocorreu a leitura da resolução, onde os valores foram corrigidos pelo 277 
INPC, alguns Conselheiros presentes acreditam que para fornecer o patrocínio a instituição 278 
deverá passar por uma grade de quesitos para definição de valores, já para outros a criação de 279 
quesitos burocratizantes pode atuar como um motivo para afastar as IES do Conselho, 280 
insistiu-se que os quesitos mediriam a situação de relacionamento entre os órgãos e que 281 
quanto maior o relacionamento maior seria o valor a se liberar, como não houve acordo 282 



decidiu-se suspender análise da resolução e criar uma comissão formada pelos Conselheiros: 283 
Paulo Rogério Alves Brene, Eduardo Cosentino, Celso Bernardo, Celso Machado e suplente 284 
Marcos Kruse, e fica determinado que os resultados deverão ser apreciados na reunião 285 
Plenária de dezembro do corrente ano. 13 - Assuntos Gerais: 13.1 - Pedido da 286 
UEM/Maringá, para a realocação de verba de apoio financeiro concedido para outro evento da 287 
Instituição – lida a solicitação houve acordo em conceder o valor conforme consta no Ofício 288 
nº 006/14-Conjuntura Econômica/DCO de 05/09/2014; 13.2 - Pedido da UFFS/Laranjeiras do 289 
Sul, de apoio financeiro de até R$ 1.500,00 para pagamento das despesas de passagens e 290 
diárias de palestrantes, dos Conselheiros: Eduardo Moreira Garcia, Paulo Rogério Alves 291 
Brene e Lucas Lautert Dezordi, para a II Semana Acadêmica da UFFS. Após análise do 292 
pedido, fica homologado o valor de reembolso das despesas em até R$ 1.500,00. 13.3 - 293 
Notícias do COFECON – A Senhora Presidente passa a palavra ao Economista Odisnei 294 
Antonio Bega, Conselheiro Federal que noticiou o seguinte: passou em plenária a decisão de 295 
criar um Cadastro Nacional de Economista, trata-se de uma base de dados de todos os 296 
Regionais; houve a decisão de reajustar os auxílios financeiros para os eventos dos Regionais; 297 
COFECON adiantou uma parcela de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para o CBE; Manaus está 298 
com dificuldades para prestação de contas com verbas fornecidas pelo Federal, não foram 299 
aprovadas as contas apresentadas; Conselheiro pede aprovação do Tema do CBE com 300 
antecedência, devido necessidade de ser aprovada pela plenária do COFECON, nesse 301 
momento a Senhora Presidente informa que está prevista uma reunião plenária especial, para 302 
qual foi convidado o Sr. Paulo Dantas para este fim; 13.4 - Palavra aberta aos conselheiros – 303 
Conselheiro Celso Machado questionado o fato de não ter sido avisado sobre a reunião da 304 
Junta Comercial, uma vez que no ano anterior sempre fora indicado como representante do 305 
Conselho e desta feita nem sequer foi informado; o Gerente Executivo informa que sempre o 306 
convite vem em nome do Presidente e que no período questionado o Presidente sempre 307 
abdicou do evento. As questões de participação de comissões internas da Junta não são de 308 
conhecimento do Conselho, uma vez que não faz parte do quadro de relacionamento entre as 309 
entidades. O Conselheiro Eduardo Cosentino manteve contato com a Senhorita Sabrina da 310 
OAB que solicitou apoio para o Movimento “VOTO LIMPO”, movimento apartidário que 311 
tem como objetivo o voto consciente, como objetivo inserir o advogado iniciante no mercado; 312 
o Conselheiro comentou que é a inserção do profissional iniciante também poderia ser 313 
pensado para os Economistas. 13.5 - Próxima reunião plenária em 05 de novembro de 2014 314 
(quarta feira) que atenderá a necessidade do calendário eleitoral, mas como temos que atender 315 
quesito do COFECON para o CBE teremos uma plenária que irá se realizar no dia 24 de 316 
outubro, esta não estava prevista no calendário das reuniões Plenárias de 2014. 14. 317 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, a Senhora Presidente da Sessão agradece a 318 
presença de todos e às vinte horas e trinta minutos dá por encerrados os trabalhos, dos quais 319 
eu, Amarildo de Souza Santos, Gerente Executivo do CORECONPR, lavrei a presente ata 320 
que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pela Senhora Vice-Presidente do 321 
Conselho Regional de Economia da 6ª Região/PR. Curitiba, aos vinte e seis dias do mês de 322 
setembro de 2014. 323 
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