
ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 6ª 1 
- REGIÃO - PARANÁ, REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2014. 2 
Ao quinto dia do mês de novembro de dois mil e quatorze, realizou-se a Oitava Reunião Ordinária do 3 
Conselho Regional de Economia, em sua sede própria, situada à Rua Professora Rosa Saporski, 989, 4 
Mercês, Curitiba - Paraná, sob a presidência da Economista Maria de Fátima Miranda, Presidente em 5 
Exercício, face a ausência do Presidente Sérgio Hardy, conforme Portaria do CORECONPR 020/2014, 6 
com a presença dos Conselheiros Efetivos: Andrea Cristhine Prodohl Kovalczuk, Antonio Agenor 7 
Denardi, Carlos Alberto Gandolfo, José Augusto Soavinski, Marcos Kruse, Mauricio Cadenas Prado e 8 
Ronaldo Antunes da Silva, dos Conselheiros Suplentes: Eduardo Andre Cosentino e Paulo Rogério 9 
Alves Brene, do Conselheiro Federal Odisnei Antonio Bega e do Conselheiro Vitalício Ario Taborda 10 
Dergit. Justificaram ausências, as quais foram acatadas pelo Plenário, Conselheiro Efetivo, Carlos 11 
Magno Andrioli Bittencourt, por motivo de estar ministrando aula na PUC; Conselheiro Efetivo 12 
Eduardo Moreira Garcia, por motivo compromisso na Universidade e o Conselheiro Suplente Luis 13 
Alberto Ferreira Garcia, motivo de estar ministrando aula na Unioeste. Conforme prevê o Regimento 14 
Interno do CORECONPR, em seu Art. 8º, parágrafo 1º, os Conselheiros Efetivos ausentes serão 15 
substituídos pelos Conselheiros Suplentes presentes, por designação do Presidente, ouvido o Plenário. 16 
Assim, passam à condição de efetivos, somente para referida sessão, os Conselheiros Suplentes Celso 17 
Bernardo, Eduardo Andre Cosentino e Paulo Rogério Alves Brene. Contando ainda com a presença do 18 
Gerente Executivo do CORECONPR, Amarildo de Souza Santos, do Assessor Jurídico do 19 
CORECONPR, Ovídio Machado de Oliveira Filho e da Assessora de Imprensa Inês Dumas. 1 - 20 
ABERTURA DOS TRABALHOS: Às dezoito horas, a Senhora Presidente em exercício Maria de 21 
Fátima Miranda declara aberta a sessão, tendo em vista o número regimental de Conselheiros 22 
presentes, passando a leitura da pauta da referida reunião ordinária. 2 - APROVAÇÃO DA ATA - A 23 
Senhora Presidente em Exercício solicita aos presentes se existe considerações a serem feitas quanto a 24 
ata da Sétima Reunião Ordinária de 2014, realizada em 24 de outubro de 2014, não havendo nenhuma 25 
manifestação fica aprovada sem emendas; 3 - ELEIÇÕES 2014 - Exame e homologação do Dossiê 26 
Eleitoral - Resolução 017/2014: A Senhora Presidente, também Presidente da Comissão Eleitoral, 27 
expõe aos presentes que as Eleições 2014 do CORECONPR transcorreram normalmente e 28 
estritamente de acordo com a legislação e normas específicas vigentes. Abertas as urnas, procedeu-se à 29 
contagem das suas cédulas e lavraram-se as atas parciais de apuração de cada uma das mesas 30 
eleitorais, chegando-se ao seguinte resultado: Para a CHAPA RENOVANDO COM SEGURANÇA: 31 
RUMO AO CBE, 598(quinhentos em noventa e oito) votos válidos; 27 (vinte) votos em branco e 07 32 
(sete) votos nulos, para um total geral de 632 (seiscentos e trinta e dois) votantes. Proclamou eleita a 33 
CHAPA RENOVANDO COM SEGURANÇA: RUMO AO CBE, constituída dos seguintes 34 
Economistas Conselheiros Efetivos com mandato de três anos: (2015, 2016 e 2017) Andréa 35 
Cristhine Prodohl Kovalczuk, Registro CORECON 7227/PR; Angeliz Cristiane de Lima Suckow, 36 
Registro CORECON 7129/PR; Maurício Cadenas Prado, Registro CORECON 6092/PR; Ronaldo 37 
Antunes da Silva, Registro CORECON 5952/PR dos Conselheiros suplentes com mandato de três 38 
anos: (2015, 2016 e 2017) Fábio Dória Scatolin, Registro CORECON 2508/PR; Jackson Teixeira 39 
Bittencourt, Registro CORECON 5954/PR; Solídia Elizabeth dos Santos, Registro CORECON 40 
7632/PR; Silvana Busnello, Registro CORECON 7180/PR do Delegado-Eleitor Efetivo, junto ao 41 
Colégio Eleitoral no COFECON, Carlos Magno Andrioli Bittencourt, Registro Corecon 5207/PR e 42 
do Delegado-Eleitor Suplente, Eduardo Moreira Garcia, Registro Corecon 6065/PR. Para os cargos 43 
de Delegados Regionais com mandato de dois anos (2015 e 2016): foram eleitos o DELEGADO 44 
REGIONAL DE APUCARANA – Econ. Antonio Pereira da Silva: Votos válidos:11 (onze). O 45 
número de votos em branco foi de 00 (zero) e o de votos nulos 00 (zero) nulos. DELEGADO 46 
REGIONAL DE CAMPO MOURÃO - Econ. Jesus Crepaldi: Votos válidos: 13 (treze). O número 47 
de votos em branco foi de 01 (um) e o de votos nulos 00 (zero). DELEGADO REGIONAL DE 48 
CASCAVEL - Econ. Leandro Salvador Dos Santos: Votos válidos: 21 (vinte e um). O número de 49 
votos em branco foi de 00 (zero) e o de votos nulos 00 (zero). DELEGADO REGIONAL DE 50 
CORNÉLIO PROCÓPIO – Econ. Orlando Batista Da Fonseca: Votos válidos: 06 (seis). O 51 



número de votos em branco foi de 00(zero) e o de votos nulos 00 (zero).DELEGADO REGIONAL 52 
DE FOZ DO IGUAÇU - Econ. Nilson Camargo Costa: Votos válidos: 11 (onze). O número de 53 
votos em branco foi de 01 (um) e o de votos nulos 00 (zero). DELEGADO REGIONAL DE 54 
FRANCISCO BELTRÃO - Econ. José Maria Ramos: Votos válidos: 10 (dez). O número de votos 55 
em branco foi de 00 (zero) e o de votos nulos 00 (zero). DELEGADO REGIONAL DE 56 
GUARAPUAVA - Econ. Altamir Thimóteo: Votos válidos: 10 (dez). O número de votos em branco 57 
foi de 00(zero) e o de votos nulos 00 (zero). DELEGADO REGIONAL DE LONDRINA - Econ. 58 
Laercio Rodrigues de Oliveira: Votos válidos: 38 (trinta e oito). O número de votos em branco foi de 59 
01 (um) e o de votos nulos 00 (zero). DELEGADO REGIONAL DE MARINGÁ – Econ. João 60 
Adolfo Stadler Colombo - votos válidos: 28 (vinte oito). O número de votos em branco foi de 01 61 
(um) e o de votos nulos 00 (zero). DELEGADO REGIONAL DE PONTA GROSSA – Econ. Tiago 62 
Jazynski - Votos válidos: 29 (vinte nove). O número de votos em branco foi de 00 (zero) e o de votos 63 
nulos 00 (zero). DELEGADO REGIONAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Econ. Thais 64 
Oliveira Capucho: Votos válidos: 07(sete). O número de votos em branco foi de 00 (zero) e o de votos 65 
nulos 00 (zero). DELEGADO REGIONAL DE TOLEDO - Econ. Mirian Beatriz Schneider 66 
Braun: Votos válidos: 11(onze). O número de votos em branco foi de 00 (zero) e o de votos nulos 00 67 
(zero). Os motivos da anulação dos votos foram “rasuras”. Após, a Senhora Presidente, coloca em 68 
votação a aprovação do Dossiê Eleitoral de 2014, através da Resolução 017/2014, sendo homologado 69 
pela Plenária. 4 - COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS: 4.1 - Aprovação do Balancete do 3º 70 
Trimestre de 2014 - Resolução 018/2014: Dando continuidade, a Senhora Presidente, passa a palavra 71 
ao Conselheiro Ronaldo Antunes da Silva, membro da Comissão de Tomada de Contas o qual faz 72 
algumas considerações e passa a relatar para a Plenária a Prestação de Contas do Balancete do 3º 73 
Trimestre de 2014. Dando cumprimento ao que determina a legislação vigente, levamos à apreciação 74 
dos demais conselheiros deste CORECON, a Prestação de Contas do 3º trimestre de 2014, 75 
demonstrada nas peças contábeis apresentadas, examinadas e analisadas na extensão julgada 76 
necessária. O orçamento do CORECON/PR para o exercício de 2014 apresenta uma previsão global 77 
de receitas de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), sendo o total de Receitas 78 
Correntes. Observamos que a arrecadação até o 3º trimestre de 2014 atingiu o montante de R$ 79 
1.320.841,11 (um milhão e trezentos e vinte mil, oitocentos e quarenta e um reais e onze centavos), 80 
correspondente a 94,3% do total previsto para o exercício de 2014. A despesa orçamentária 81 
inicialmente foi fixada no mesmo montante da receita orçamentária, distribuídos em R$ 1.385.000,00 82 
(um milhão e trezentos e oitenta e cinco mil reais) referente as despesas correntes e R$ 15.000,00 83 
(quinze mil reais) referente as despesas de capital. Com a primeira reformulação o montante total das 84 
despesas permaneceu em 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), porem as despesas 85 
correntes passaram a ser de R$ 1.380.100,00 (um milhão trezentos e oitenta mil e cem reais) de 86 
despesas correntes e R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) relativos a despesas de capital. O controle da 87 
despesa foi bastante regular na execução durante o 3º trimestre de 2014, sendo realizado o montante de 88 
R$ 1.092.514,85 (um milhão e noventa e dois mil e quinhentos e quatorze reais e oitenta e cinco 89 
centavos), correspondente a 78,0% do orçamento anual, resultando saldo orçamentário de R$ 90 
307.485,15 (trezentos e sete mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos). Na 91 
realização da despesa do 3º Trimestre de 2014, parte do valor apropriado em transferências correntes, 92 
equivalente a R$ 30.618,35 (trinta mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos) representa a 93 
cota-parte do COFECON, sendo que houve um repasse de 29.707,01 (vinte e nove mil, setecentos e 94 
sete reais e um centavos) pela receita compartilhada, que  somados a um valor do período anterior 95 
pago a maior ao Cofecon de R$ 490,25 (quatrocentos e noventa reais e vinte e cinco centavos) 96 
decorrente de devoluções de anuidades pagas em duplicidade, resultaram em uma diferença ser paga 97 
de R$ 421,09 (quatrocentos e vinte e um reais e nove centavos). Face ao exposto, recomendamos aos 98 
demais Conselheiros a aprovação da Prestação de Contas relativa ao 3º trimestre do exercício de 2014, 99 
para posterior envio ao egrégio Conselho Federal de Economia para fins de análise. Após a 100 
explanação, a Senhora Presidente coloca em votação a aprovação do Balancete do 3º Trimestre de 101 
2014 e da Resolução 018/2013, sendo ambas homologadas pela Plenária. 4.2 - Aprovação da 102 



Proposta orçamentária para 2015 - Resolução 019/2014: Na sequencia, o Conselheiro Ronaldo 103 
Antunes apresenta a Proposta Orçamentária para o exercício de 2015. A Receita Total estimada para o 104 
exercício de 2015 atinge o montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo totalmente 105 
proveniente de Receitas Correntes. Para a estimativa da receita foram considerados os seguintes 106 
fatores: Receitas das Anuidades estimadas com base no numero de economistas e empresas 107 
adimplentes e no histórico da receita de 2014; Para Anuidades dos Exercícios Anteriores, 108 
consideramos o número de negociações já firmadas, à receber em 2015 mais 25% do total devido 109 
pelos economistas de 2011 a 2014; Receitas Financeiras das aplicações e aluguéis, estimadas com base 110 
no saldo de aplicações, considerando um taxa de juros de 9,72% ao ano, e na utilização dos espaços da 111 
nova sede; Receitas de Serviços de emissão de carteiras, certidões, e inscrições, estimadas com base 112 
no histórico da receita de 2014 com reajuste de 6,33%; Receitas de patrocínio, estimadas com base nos 113 
valores a solicitar junto diversas instituições, públicas e privadas, a fim de patrocinar eventos como 114 
Enesul, Prêmio Paraná de Economia, Torneio, Entenda, Economistas do Ano e EPECO; Para o 115 
Congresso Brasileiro de Economia foi considerado o primeiro levantamento de despesas realizada por 116 
empresa de eventos do Rio Grande do Sul; Outras Receitas provenientes de multas aplicadas, 117 
estimadas com base no histórico de receitas; Receitas com Honorários Advocatícios para o exercício 118 
de 2015 foi considerado o histórico e a previsão das novas execuções fiscais para 2014.A despesa total 119 
fixada para o exercício de 2015 corresponde a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo R$ 120 
1.988.500,00 (um milhão e novecentos e oitenta e oito mil e quinhentos reais) relativos a Despesas 121 
Correntes e R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) relativos a Despesas de Capital. A fixação da 122 
despesa considerou: A provisão para reajuste salarial em 7%; Os encargos trabalhistas e 123 
previdenciários; Considerou a contratação de 1 estagiário, para a sub sede de Londrina; A participação 124 
de conselheiros e funcionários em eventos; A manutenção da instituição, o desempenho da 125 
fiscalização da profissão do Economista, a remuneração de serviço de terceiros (contábil, imprensa, 126 
informática e outros) e outras despesas necessárias ao bom desempenho da administração; Para o 127 
Congresso Brasileiro de Economia foi considerado o levantamento de despesas realizado pela empresa 128 
de eventos do Rio Grande Sul, com base no CBE de Manaus; As despesas com Cota-parte COFECON 129 
e PASEP; Melhoria na sede e aquisição de equipamentos e material permanente se necessário para 130 
melhoria dos serviços prestados pelo Conselho. Concluindo, esclarecemos que os demonstrativos 131 
apresentados espelham as receitas e despesas previstas para 2015, estimadas com base em 132 
comportamento histórico, considerando a atual política econômica do país, e visando a adequação das 133 
metas deste Conselho com a disponibilidade de recursos. Se, no decorrer do exercício a execução 134 
orçamentária demonstrar necessidade, deverá ser efetuado retificações ou reformulações do 135 
orçamento. Após, a Senhora Presidente coloca em votação a aprovação da Proposta Orçamentária para 136 
o Exercício de 2015 e da Resolução 019/2014, sendo ambas homologadas pela Plenária. 5 – 137 
COMISSÕES - 5.1 - Comissão de Eventos: 5.2.1 - XXI CBE – A Senhora Presidente informa sobre 138 
a sugestão recebida do CORECONSP para divulgamos o CBE na TV ECONOMISTA daquele 139 
Conselho, com um resumo do vídeo sobre evento; o evento não será no EXPOUNIMED e sim no 140 
Auditório da Universidade Positivo (em negociação conselheiro Lucas); a contabilidade será feita 141 
através da abertura de um conta específica para o CBE no Grupo de Contas da Contabilidade, dividido 142 
em sub grupos, conforme orientação recebida do COFECON; será aberta uma conta corrente 143 
específica para CBE; Tema Central já foi enviado ao COFECON para homologação; as licitações 144 
serão ramificadas por tipos de serviços. 5.2 - Comissão de Revitalização Administrativa: A senhora 145 
Presidente convida o Conselheiro Marcos Kruse, para informar sobre o andamento do novo site para o 146 
Conselho, que informa: já foi pensado na infraestrutura, onde ficaram estabelecidos os níveis de 147 
acesso pelo login e senha. O login define o ponto de hierarquia de nível de acesso. Criação de 148 
ferramenta administrativa para os dois primeiros níveis, onde dependerá de informação do pessoal 149 
administrativo, com a finalidade de determinar quais serão as necessidades de cada setor a fim de se 150 
definir até se possível à criação de processos administrativos digitais. Criação de banco de dados 151 
relacional de porte suficiente para armazenagem de informações, inclusive relatórios de acesso (data, 152 
tempo e local de acesso) ao sistema. Definir os níveis hierárquicos, a fim de definir o grau de 153 



segurança que se deseja. O retorno dos funcionários é de suma importância para a diagramação do site. 154 
No caso específico, a ferramenta administrativa tem de ser prevista em função do nível hierárquico. O 155 
gerente informa que devido às tarefas acumuladas, encerramento de período eleitoral, prestação de 156 
contas e outras atividades de final de exercício, ainda não fora possível realizar o que nos fora 157 
solicitado. Com a palavra o Conselheiro Efetivo Ronaldo Antunes da Silva, que vem acompanhando a 158 
criação da Subsede no Norte, entusiasmado, informa que já fora previsto no orçamento para 2015 os 159 
valores para a instalação, que por ora estamos na dependência de procedimentos contratuais para a 160 
concretização do esperado. 6 - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: 6.1 – INSCRIÇÕES: A 161 
Senhora Presidente passa a palavra, ao Conselheiro José Augusto Soavinski, presidente da Comissão 162 
de Fiscalização, que relata brevemente os processos administrativos de inscrições e cancelamentos, 163 
abaixo relacionados, que posteriormente são deferidos ou indeferidos pelos membros do Plenário. 164 
Registros Definitivos (Deferidos): Cristiane Helena da Cruz Guedes, Registro 8164, UNIVEL, 165 
Delegacia de Cascavel; Cristiane Santos Felipe, Registro 8184, UNIOESTE/BELTRÃO, Delegacia de 166 
F. Beltrão; Claudio Renato Salau, Registro 8187, FED. DE STA MARIA, Delegacia de Curitiba; 167 
Odilon Tiago Morona, Registro 8189, FED. STA. CATARINA, Delegacia de Curitiba; Fabiano Prado 168 
Duenhas, Registro 8190, UEL, Delegacia de Londrina; João Alberto Nieckars da Silva, Registro 8191, 169 
UNICENTRO, Delegacia de Guarapuava; Patrícia Keiko Ramos, Registro 8192, UFPR, Delegacia de 170 
Curitiba; Valdirene Dambroski Fortes Bittencourt, Registro 8193, UFFS, Delegacia de Guarapuava. 171 
Registro Temporário para Definitivo (Deferidos): Adriano Jruger, Registro 7817, SANTA CRUZ, 172 
Delegacia de Curitiba; Carlos Hiroshi Hayashi, Registro 8034, FESP PR, Delegacia de Curitiba; 173 
Registro Transferência (Deferido): Leandro Henrique Cascaldi Garcia, Registro 8188, USP, 174 
Delegacia de Curitiba. Registros de Estudante(Deferidos): Aline Schmitz Ramos, E-1674, 175 
UNIOESTE, Delegacia de Toledo: Mirela Silva de Oliveira, E-1675, PUC-PR, Delegacia de Curitiba; 176 
Leonel Lemes da Rocha, E-1676, PUC-PR, Delegacia de Curitiba; Leonardo Koppe Malanski, E-177 
1677, PUC-PR, Delegacia de Curitiba. Renovação de Registros de Estudante (Deferido): Jéssica 178 
Schio Nunes, E-1377, UNIOESTE, Delegacia de F. Beltrão.  CANCELAMENTOS: Extinção de 179 
Registro: Allan Krasa, processo administrativo nº 427/14, Registro 7373, falecimento, deferido, a 180 
partir da data da certidão de óbito, ou seja, 05.09.2014; extinto, Marco Aurelio de Melo Vieira, 181 
processo administrativo nº 444/14, Registro 842, falecimento, deferido, a partir da data da certidão de 182 
óbito, ou seja, 12.09.2014; Extinto, Nivaldo Rezende Mazziotti, processo administrativo nº 419/14, 183 
Registro 914, falecimento, deferido, a partir da data da certidão de óbito, ou seja, 16.08.2013, em 184 
aberto às anuidades de 1996 a 2001 e 2005 a 2014; de acordo com a legislação do profissional 185 
Economista, não incidirá a exigibilidade das anuidades vencidas e não pagas do economista até o 186 
limite de 10 (dez) vezes o valor da anuidade (Resolução nº 1.881/12); Roque Aquilino Zatti, Processo 187 
Administrativo nº 414/14, Registro 3023, falecimento, deferido, a partir da data da certidão de óbito, 188 
ou seja, 15.07.2014; Remidos: Antonio Carlos de Souza, processo administrativo nº 415/14, Registro 189 
2169, deferido, a partir dos requisitos de idade e tempo de registro, isto é, 05.04.2007; de acordo com 190 
a legislação do economista serão cancelados 7/12 avos de 2007 e as anuidades de 2008 a 2014; 191 
Prorrogação de Suspensão de Registros: Edicléia Lopes da Cruz Souza, processo administrativo nº 192 
399/14, Registro 7483, desemprego, deferido, a partir da data do vencimento da primeira suspensão, 193 
isto é, 28.09.14 por mais um ano até 28.09.15; Edson Inoue, processo administrativo nº 456/14, 194 
Registro 2441, desemprego, deferido, a partir da data do vencimento da primeira suspensão, isto é, 195 
29.11.14 por mais um ano até 29.11.15. Cancelamento de Registros (deferidos): Dirceu Antonio 196 
Triska, processo administrativo nº 418/14, Registro 4842, aposentadoria, deferido, a partir da data do 197 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 03.10.14, há TCD das anuidades de 2005 a 2014 198 
(proporcional); Ellis Fernando Grossman Mainardes, processo administrativo nº 393/14, Registro 199 
7682, aposentadoria, deferido, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 10.09.14, 200 
há TCD da anuidade proporcional de 2014; Gildo Maia, processo administrativo nº 430/14, Registro 201 
5077, aposentadoria, deferido, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 09.10.14; 202 
Glaucio Atilio Schmidt, processo administrativo nº 142/14, Registro 2975, aposentadoria, deferido, a 203 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 19.03.14; Irani Antonio Trentin, processo 204 



administrativo nº 406/14, Registro 2238, aposentadoria, deferido, a partir da data do protocolo e 205 
requerimento assinado, isto é, 24.09.14, há TCD das anuidades de 2013 e da proporcional de 2014; 206 
Levi Renato Koch, processo administrativo nº 424/14, Registro 7065, aposentadoria, deferido, a partir 207 
da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 08.10.14. Marilia Aparecida Zoppo Kita, 208 
processo administrativo nº 394/14, Registro 5607, aposentadoria, deferido, a partir da data de 209 
17.01.2012; há TCD das anuidades de 2006 a 2012; Mário Schwartz, processo administrativo nº 210 
396/14, Registro 4745, aposentadoria, deferido, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 211 
isto é, 15.09.14; Ricardo Ramos Tosato, processo administrativo nº 383/14, Registro 6533, não 212 
exercício, deferido, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 03.09.14. Laudenir 213 
Aparecido Galina, processo administrativo nº 443/12, Registro 1816, aposentadoria por invalidez, 214 
deferido, a partir da anuidade de 2013, a qual foi cancelada e o economista isenta dos demais débitos 215 
vindouros; Arialba de Lourdes Xavier Jorge, processo administrativo nº 097/14, Registro 7190, não 216 
exercício, deferido, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 05.02.14; Fabiano 217 
Wormsbecker, processo administrativo nº 376/14, Registro 6747, não exercício, deferido, a partir da 218 
data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 03.09.14, em aberto às anuidades de 2013 e da 219 
proporcional de 2014, há TCD das anuidades de 2006 a 2012; Luiz Carlos Marcon, processo 220 
administrativo nº 422/14, Registro 6443, não exercício, deferido, a partir da data do protocolo e 221 
requerimento assinado, isto é, 06.10.14, em aberto às anuidades de 2004 a 2014; Marcelo Candido da 222 
Silva, processo administrativo nº 020/14, Registro 7178, não exercício, deferido, a partir da data do 223 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 09.01.14; Regio Marcio Toesca Gimenes, processo 224 
administrativo nº 373/14, Registro 3064, não exercício, deferido, a partir da data do protocolo e 225 
requerimento assinado, isto é, 03.09.14; Rene Marcio Ruschel, processo administrativo nº 090/14, 226 
Registro 4120, não exercício, deferido, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 227 
25.02.14, há TCD das anuidades de1993 a 1999 e de 2006 a proporcional de 2014; Sônia Paula Vilela 228 
de Lima, processo administrativo nº 176/14, Registro 7946, não exercício, deferido, a partir da data do 229 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 15.04.14, há TCD das anuidades de 2013 e da proporcional 230 
de 2014; Valeria de Melo Massuda, processo administrativo nº 503/13, Registro 5935, não exercício, 231 
deferido, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 20.12.13, em aberto a anuidade 232 
de 2013; Osmari de Castilho Ribas, processo administrativo nº 431/14, Registro 2882, transferência, 233 
deferido, a partir da data da transferência para o Corecon/SC, isto é, 05.09.14; Rafael dos Reis Costa, 234 
processo administrativo nº 389/14, Registro 7995, transferência, deferido, a partir da data da 235 
transferência para o Corecon/GO, isto é, 12.04.14, a anuidade de 2014 foi paga em Goiás. Processo 236 
Arquivado por falta de documentos comprobatórios: Ademar Fernando Michel, processo 237 
administrativo nº 071/14, Registro 896, não exercício; em aberto as anuidades de 1993 a 1997 e 238 
2004 a 2014. Cancelamento de Registros (indeferidos): Carlos Roberto Caetano dos Santos, 239 
processo administrativo nº 405/14, Registro 7913, não exercício, indeferido; Gilson Talamo Pontes, 240 
processo administrativo nº 063/14, Registro 6387, indeferido; Helena Cristina Dill, processo 241 
administrativo nº 403/14, Registro 7652, indeferido; Joel Fernando do Prado, processo administrativo 242 
nº 035/14, Registro 4981, indeferido; Laura Rosana Sefrin Tomasoni, processo administrativo nº 243 
098/14, Registro 4506,  indeferido; Luciano Francisco Tesche, processo administrativo nº 382/14, 244 
Registro 7598, indeferido; Nicéia Pereira de Araújo, processo administrativo nº 435/14, Registro 7125, 245 
indeferido; Rodrigo Otavio Fernandes Camargo, processo administrativo nº 500/13, Registro 7131, 246 
indeferido; Sandra Mara Matuisk Mattos, processo administrativo nº 425/14, Registro 5609, 247 
indeferido; Valdemar dos Santos Novaki, processo administrativo nº 084/14, Registro 7673, 248 
indeferido. Processo relatado pelo Assessor Jurídico Ovídio Machado de Oliveira Filho: Nicia Pereira 249 
de Araújo, processo administrativo 435/14, Registro 7125, indeferido, por não apresentação de provas 250 
quanto ao novo cargo, e o afastamento do endereço não configura a não atividade de economista. 251 
Fazendo uso da palavra a Economista Andrea Cristhine Prodohl Kovalczuk, passa a relatar os 252 
seguintes processos: Marlise Andréa de Oliveira, processo administrativo 056/14, registro 6885, tem 253 
profissão de bancária, foi transferida para Rondônia e hoje ocupa o cargo de gerente geral, solicita o 254 
cancelamento do registro neste regional, após debate concluiu-se que será mantido o do indeferimento 255 



que foi concedido na plenária de 09/05/2014, e que caberá recurso ao COFECON. Raquel Neves Luiz, 256 
processo administrativo 504/13, registro 5175, funcionária da Caixa Econômica Federal, nos foi 257 
informado que a mesma assumiu o cargo como técnica cujo nível é de segundo grau e não está 258 
exercendo qualquer atividade de nível superior, sendo assim homologa-se o deferimento ao pedido de 259 
cancelamento de registro. 6.2 - Processos da Fiscalização. Cancelamento De Multa: Leandro 260 
Moreira Bancke, processo administrativo nº 220/13, após autuação, o registro foi efetuado, porém em 261 
seu nome de solteiro (Leandro Moreira da Luz). Tendo em vista que não alertou o CORECONPR, o 262 
processo de exigência de registro prosseguiu, e o Sr. Leandro Moreira Bancke recebeu multa pelo 263 
exercício ilegal da profissão. Esclarecido o fato, a multa lavrada deve ser desconsiderada, por tratar-se 264 
da mesma pessoa.. Exercício Ilegal: Rogerio Capriglioni, processo administrativo nº 470/14, sem 265 
registro; Exercício Ilegal, Carlos Niemeyer, processo administrativo nº 468/14, sem registro; Exercício 266 
Ilegal, Eponino Macuco Neto, processo administrativo nº 469/14; Os três últimos processos 267 
administrativos foram enviados em diligência para a Comissão de Fiscalização a fim de coletar mais 268 
dados, deve retornar em março/2015. Exercício Ilegal, Vinicius André Brizola de Oliveira, processo 269 
administrativo nº167/12, sem registro, procede Auto de Infração com aplicação da multa em dobro por 270 
ser reincidente, deve ser encaminhado ao Ministério Público. Exercício Ilegal, Leandro Henrique 271 
Cascaldi Garcia, processo administrativo nº 354/14, sem registro, arquivar em face de efetivação do 272 
registro. Tribunal de Contas do Paraná, processo administrativo nº 347/14, fica definido que será 273 
realizada uma visita ao órgão, pelo Presidente do CORECONPR e Presidente da Comissão de 274 
Fiscalização com intuito de pleitearmos vagas para economistas fazendo previsão da profissão no 275 
plano de cargos da instituição. Agentes Autônomos de Investimentos. São pessoas jurídicas cujas 276 
atividades estão descritas IN CVM fica definido que este tópico retornará para próxima plenária. 277 
Conforme relato do Conselheiro Mauricio Cadenas Prado, o economista Nilton Pierin Gonçalves, 278 
processo administrativo nº 356/13, possuía registro sob número 4610 e em 2002 pediu cancelamento 279 
de registro, omitiu o vinculo empregatício com o estado, que lhe foi concedida, posteriormente 280 
conseguiu-se informação que não houve afastamento em tempo algum da atividade conforme 281 
declaração da Secretaria de Estado da Fazenda, assim sendo, o processo será encaminhado a Comissão 282 
de Ética para se verificar a possibilidade de punição quanto a falsidade ideológica, será aplicado multa 283 
de 250%, bem verificar a possibilidade cobrança das anuidades de 2010, 2011 e 2012. AMR 284 
Assessoria e consultoria Empresarial foi identificada como atuante na área de economia, ao realizar o 285 
registro, apresentou profissional cuja graduação é em área distinta de Ciências Econômicas, portanto a 286 
documentação foi devolvida conforme orientação do departamento jurídico.O  Auto de Infração 287 
procede, com aplicação da multa, pois ainda não cumpriu todos os requisitos para efetivação do 288 
registro. 7 - ASSUNTOS GERAIS: 7.1 - Notícias do COFECON: A Senhora Presidente em 289 
Exercício passa a palavra ao Conselheiro Federal Odisnei Antonio Bega, que informa sobre as últimas 290 
providências relacionadas com o PLS 658/2007. Na última Plenária de 06/09/14, houve a sugestão 291 
para contato com a presidência do CFC com o objetivo de abrir o assunto com os contadores. Após 292 
encontro com o presidente e mais um grupo de três dirigentes daquele CFC. A abordagem foi no 293 
sentido de pedir apoio para encaminhamento do PLS. Porém no dia 29/10/2014, em contato com o 294 
contador Zulmir Ivânio Breda, encarregado do estudo fez críticas a respeito de nossos interesses. Ficou 295 
decidido que a PLS será encaminhado como está, mesmo sabendo dessa posição dos contadores. 7.2 - 296 
Palavra aberta aos conselheiros: O Conselheiro Carlos Alberto Gandolfo, justifica suas ausências 297 
nas reuniões plenárias anteriores, tendo em vista problemas de saúde com a sua mãe. 7.3 - Próxima 298 
reunião plenária em 05 de dezembro de 2014 (sexta feira): Conforme calendário aprovado 299 
anteriormente a Senhora Presidente, informa que a próxima Reunião Plenária será no dia 05 de 300 
dezembro de 2014, ultima reunião do exercício, com jantar de confraternização. Aproveita para 301 
informar sobre a Plenária a se realizar no dia 05 de janeiro de 2015, para a posse e eleição para 302 
presidente e vice-presidente mandato 2015. 08. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, a Senhora 303 
Presidente em Exercício agradece a presença de todos e às vinte horas dá por encerrados os trabalhos, 304 
dos quais eu, Amarildo de Souza Santos, Gerente Executivo do CORECONPR, lavrei a presente ata 305 



que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pela Presidente em exercício do Conselho 306 
Regional de Economia da 6ª Região/PR. Curitiba, ao quinto dia do mês de novembro de 2014. 307 
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