
ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 6ª - 1 
REGIÃO - PARANÁ, REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2014. 2 
Ao quinto dia do mês de dezembro de dois mil e quatorze, realizou-se a Nona 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 do Economista Sérgio Guimarães Hardy, com a presença dos 5 
Conselheiros Efetivos: Andrea Cristhine Prodohl Kovalczuk, Antonio Agenor Denardi, Carlos Alberto 6 
Gandolfo, Carlos Magno Andrioli Bittencourt, Celso Machado, Marcos Kruse, e Ronaldo Antunes da Silva, 7 
dos Conselheiros Suplentes: Eduardo Andre Cosentino, Luis Alberto Ferreira Garcia, e Paulo Rogério 8 
Alves Brene, do Conselheiro Federal Odisnei Antonio Bega e do Conselheiro Vitalício Ario Taborda 9 
Dergit. Justificaram ausências, as quais foram acatadas pelo Plenário, a vice-presidente Maria de Fátima 10 
Miranda, por motivo de viagem, Conselheiro Efetivo, Maurício Cadenas Prado, por motivo de sua esposa 11 
estar na última semana de gestação, Conselheiro Efetivo Eduardo Moreira Garcia, por motivo ministrando 12 
aula na Universidade, Conselheiro Efetivo José Augusto Soavinski, por motivo de estar ministrando 13 
palestra em Paranavaí e o Conselheiro Suplente Celso Bernardo, por motivo de compromisso pessoal. 14 
Conforme prevê o Regimento Interno do CORECONPR, em seu Art. 8º, parágrafo 1º, os Conselheiros 15 
Efetivos ausentes serão substituídos pelos Conselheiros Suplentes presentes, por designação do Presidente, 16 
ouvido o Plenário. Assim, passam à condição de efetivos, somente para referida sessão, os Conselheiros 17 
Suplentes Eduardo Andre Cosentino, Luis Alberto Ferreira Garcia, e Paulo Rogério Alves Brene. Contando 18 
ainda com a presença do Gerente Executivo do CORECONPR, Amarildo de Souza Santos, do Assessor 19 
Jurídico do CORECONPR, Ovídio Machado de Oliveira Filho, da Assessora de Imprensa Inês Dumas e das 20 
Economistas Solidia Elizabeth dos Santos e Silvana Busnello Vaz. 1 - ABERTURA DOS TRABALHOS: 21 
Às dezoito horas, o Senhor Presidente declara aberta a sessão, tendo atingido o número regimental de 22 
Conselheiros presentes, passando a leitura da pauta da referida reunião, - Agradece as presenças dos 23 
conselheiros e visitantes; Informes do Presidente: Nesta oportunidade o Presidente informa que está 24 
ocorrendo pelo quinto ano consecutivo à entrega de Cestas de Natal aos funcionários do Conselho e que tal 25 
prática será comentada mais adiante; e também noticia como transcorrerá o recesso de final de ano: o 26 
expediente será normal até o dia 23, já no dia 24 (até às 12 horas), 26 (recesso pelo banco de horas) 29 e 30 27 
(normal com o quadro reduzido), 31/12 (até às 12 horas), 02/1 recesso por banco de horas e volta ao normal 28 
dia 05/01. 2 - VISITA DO DEPUTADO ESTADUAL NEY LEPREVOST: que por motivo de viagem 29 
não pode comparecer nesta data, porém fez-se representar pela Drª. Rose Mary Buffara de Camargo 30 
Vianna, que irá noticiar sobre projeto do Deputado que tem como objetivo eleger como Conselheiro do 31 
Tribunal de Constas do Estado além dos elementos políticos também acrescentar o pessoal técnico para 32 
compor o Plenário, e melhorar a transparência e as decisões sobre matérias não espelharem tanto o campo 33 
político reinante. Assim foi apresentado o projeto que requer engajamento das entidades que tiverem 34 
interesse em concorrer a estas cadeiras e apresentarem opções enviando minutas do interesse a que 35 
defendem e sugestões. Já existe em estudo o emenda a constituição nº 77, que depende que algumas 36 
categorias que se interessem pelo assunto se apresentem para compor as listas de preenchimento do cargo, 37 
uma vez que são da prerrogativa de autoridades políticas. Após a explanação o Senhor Presidente agradece 38 
a presença da representante e informa que o CORECONPR irá participar do projeto. 3 - APROVAÇÃO 39 
DA ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014, REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2014: 40 
O Senhor Presidente solicita aos presentes se existe considerações a serem feitas quanto à ata da Oitava 41 
Reunião Ordinária de 2014, realizada em 05 de novembro de 2014, não havendo nenhuma manifestação 42 
fica aprovada sem emendas. 4 - COMISSÕES: Notícia referente ao XXI CBE, o Senhor Presidente faz um 43 
breve resumo das ultimas atividades: o Tema Central “O Capital do Século XXI – a apropriação e a 44 
distribuição da riqueza nas sociedades” fooi homologado pela Plenária do COFECON; as datas do evento 45 
foram  alteradas para 10 a 12 de setembro de 2015; está programada a Licitação da Empresa Organizadora 46 
já para o dia 11/12; alterou-se o local do evento, da EXPOUNIMED para Universidade Positivo, por dois 47 
motivos, a diferença de preço da locação e a garantia da qualidade, isto fez com que se mudasse a data 48 
porque a Universidade já estava comprometida para a pretendida anteriormente;  procedeu-se a entrega de 49 
Ofício ao Economista Piketty pelo Coordenador geral do Evento Conselheiro Eduardo Garcia, convidando-50 
o para ministrar palestra magna; Agradecimento em especial a Economista Angeliz que realizou a tradução 51 



do ofício convite. Será enviado nos próximos dias e-mail reforçando o pedido, com fotos da cidade e do 52 
local do evento; pedidos de patrocíncio foram encaminhados ainda este ano para as seguintes entidades: 53 
CEF, BB, Valmet, Ministério de Minas e Energia; o Presidente mencionou que esteve em João Pessoa, 54 
fazendo apresentação do CBE, na Paraíba, em 19/11, para reunião conjunta com os Presidentes dos 55 
CORECON PB, PE e RN em busca de apoio ao CBE. O Conselheiro Carlos Magno noticia que o 56 
Presidente do Cofecon fará contatos com a finalidade de conseguir patrocínio com o Ministério de Minas e 57 
Energia e com a Petrobrás. 4.2 - Comissão de Tomada de Contas: é passada a palavra ao Conselheiro 58 
Carlos Magno que explicita: a posição das receitas: tínhamos um previsto de atingir a um milhão e 59 
quatrocentos reais e já ultrapassamos em 0,86% esta meta; quanto as despesas tínhamos uma previsão de 60 
igualmente um milhão e quatrocentos e foram realizados um milhão duzentos e trinta e dois mil reais até 61 
novembro do corrente ano o qual informa que já foram realizadas, resumo da realidade das contas, estão 62 
melhores que havia sido previsto e o Presidente externa os parabéns a quem realizou o gerenciamento dos 63 
haveres, sendo que ainda temos em ativos aplicado um valor de setecentos e cinquenta e oito mil reais. 4.3 - 64 
Comissão de Revitalização Administrativa. O senhor Presidente passa a palavra ao Conselheiro Marcos 65 
Kruse, com referência a distribuição de cestas de natal aos funcionários, o conselheiro relata que a 66 
distribuição contínua poderá vir gerar uma obrigação e que deveria este ano ser suspensa e que o assunto 67 
viesse a ser discutido na próxima negociação salarial, após debate e considerando o exposto pelo Assessor 68 
Jurídico Ovidio Machado de Oliveira Filho, ficou homologada as compras das cestas, uma vez que encontra 69 
amparo no artigo 458, da CLT e tem entendimento sedimentado em súmula do TST, a de número 241, por 70 
se tratar de verba indenizatória e não gera reflexos remuneratórios, chegou-se a conclusão que deverá ser 71 
incorporado no próximo acordo coletivo de trabalho.No tocante a proposta do novo site do CORECON, o 72 
Conselheiro Marcos Kruse comenta  informa sobre dificuldade em determinar quais as funcionalidades que 73 
são necessárias para incorporar o novo site, assim sendo propôs, que seja escolhido três funcionalidades e 74 
para a contratada sejam pagas mais horas de trabalho em desenvolvimento e que as próximas necessidades 75 
venham ser atendidas à medida que aparecerem. O Conselheiro Ronaldo Antunes da Silva informa sobre a 76 
sede da região norte, acredita que já pode ir antecipando as formalidades com a finalidade de já no início do 77 
ano efetivar os contratos, o Presidente lembrou a necessidade de processos de licitação que deverão 78 
anteceder os eventos e que eles só poderão ser realizados dentro do exercício em que serão formalizados. 5 79 
- Comissão de Ética: 5.1 - Processo Econ. José Gilberto de Araújo. O senhor Presidente passa a palavra ao 80 
Conselheiro Marcos Kruse, presidente da Comissão de Ética, que informa já ter realizado o 81 
encaminhamento do processo ao defensor dativo e que o mesmo já devolveu, resolveu-se que o Economista 82 
será intimado para uma oitiva, que ficou agendada para 23 de fevereiro do ano próximo. 6 - Comissão de 83 
Fiscalização: Devido a ausência do Presidente da Comissão de Fiscalização o Senhor Presidente passa a 84 
palavra, ao Conselheiro Eduardo André Cosentino, Membro da Comissão, que relata brevemente os 85 
processos administrativos de inscrições e cancelamentos, abaixo relacionados, que posteriormente são 86 
deferidos ou indeferidos pelos membros do Plenário. Registros Definitivos (Deferidos): Wagner de 87 
Oliveira Souza, Registro 8194, Universidade Positivo, Delegacia de Curitiba; Gerson Pela, Registro 8195, 88 
Unibrasil, Delegacia de Curitiba; Rogélio Gerônimo dos Santos, Registro 8196, UEL, Delegacia de 89 
Londrina. Registro Transferência (Deferido): Avelino Frighetto Junior, Registro 8197, UFRS, Delegacia 90 
de Curitiba. Suspensão de Registro (Deferidos): Geraldo Kapp, Proc. Adm. 228/14, Registro 5215, 91 
desemprego, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é,11.06.14, há TCD da anuidade 92 
proporcional de 2014; Marcelo Ling Tosta da Silva, Proc. Adm. 433/14, Registro 8013, estudo exterior, a 93 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 10.10.14; Wilson Ribeiro, Proc. Adm. 372/14, 94 
Registro 719, desemprego, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 03.09.14, há TCD 95 
da anuidade de 2013 a 2014 (proporcional). Cancelamento de Registros (deferidos): Alberto Soethe 96 
Lepasky da Silva, Proc. Adm. 497/14, Registro 1699, por aposentadoria, a partir da data do protocolo e 97 
requerimento assinado, isto é, 21.11.14, há TCD da anuidade de 2013 a 2014 (proporcional); Antonio 98 
Gomes de Assumpcao, Proc. Adm. 448/14, Registro 2573, por aposentadoria, a partir da data do protocolo 99 
e requerimento assinado, isto é, 22.10.14; Luiz Antonio de Araujo, Proc. Adm. 194/14, Registro 2226, por 100 
aposentadoria, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 26.03.14, em aberto às 101 
anuidades de 1994 a 2001 e 2004 a 2014 (proporcional); Maria de Lourdes Jordão Pedroza, Proc. Adm. 102 



421/14, Registro 3424, por aposentadoria, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 103 
06.10.14; Rui Gil Zanotto, Proc. Adm. 510/14, Registro 4519, por aposentadoria, a partir da data do 104 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 02.12.14; Denise de Quevedo, Proc. Adm. 441/14, Registro 105 
7746, por não exercício, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 22.10.14; há TCD da 106 
anuidade proporcional de 2014; Emilio do Nascimento Junior, Proc. Adm. 374/14, Registro 7064, por não 107 
exercício, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 15.08.14, há TCD da anuidade de 108 
2010 a 2014 (proporcional); Joao Carlos Bertolucci, Proc. Adm. 285/14, Registro 1712, por não exercício, a 109 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 04.07.14; Luis Quessada Filho, Proc. Adm. 110 
484/14, Registro 6799, por não exercício, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 111 
12.11.14; Marcos Elizeu Cassel, Proc. Adm. 091/13, Registro 7734, por não exercício, a partir da data do 112 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 25.02.13; Aureum Sociedade Corretora de Câmbio e Valores 113 
Mobiliários Ltda, Proc. Adm. 005/10, Registro 257, por Sentença Judicial, em aberto às anuidades de 2007 114 
a 2010 que serão canceladas de acordo com a sentença judicial nº 2008.70.00.009249-7; Paragon 115 
Participações e Empreendimentos Ltda., Proc. Adm. 77/10, Registro 256, por Sentença Judicial, em aberto 116 
às anuidades de 2009 a 2011, as quais serão canceladas, pois o contrato social a partir de 22.9.2009 não 117 
mais inclui atividades de atribuição de Economista. 6.2 - Processos da Fiscalização: Sem processo de 118 
fiscalização para esta sessão. 6.3 - Processos de Execução Fiscal. Retirado de pauta, voltará na próxima 119 
sessão ordinária. 7 - SUGESTÕES DE CONSELHEIROS: 7.1 - Sugestão do Conselheiro Marcos Kruse: 120 
sugere que o Conselho de Economia se prontifique junto a Justiça como Amicus Curie, a fim de auxiliar na 121 
defesa de economistas multados pelo CRC, foi alertado que a figura citada só é utilizada em matéria 122 
constitucional. 8 - ASSUNTOS GERAIS: 8.1 - Notícias do COFECON; O Senhor Presidente passa a 123 
palavra ao Conselheiro Federal Odisnei Antonio Bega, que passa a relatar as notícias do COFECON, foi 124 
aprovado o dossiê eleitoral, o balancete do 2º e do 3º trimestre d e 2014, a reformulação orçamentária e o 125 
orçamento para 2015, assim como aprovado a prestação de contas de valores enviados para aplicação no 126 
ENESUL: serão concedida homenagem às seguintes destaques do ano, os quais serão premiados no CBE: 127 
Economista Eduardo Giannette da Fonseca, como personalidade; Acadêmica: Instituto de Economia da 128 
UFRJ; IPEA no desempenho técnico e na mídia Globo News. O Senhor Presidente passa a palavra a 129 
Conselheiro Carlos Magno, Delegado Eleitor do COFECON, eleito na última eleição do CORECONPR, 130 
realizada no dia 31 de outubro de 2014, o qual faz um breve resumo sobre a Assembléia de Delegados 131 
Eleitos do COFECON realizada no dia 01 de dezembro em Brasília, para renovação de 1(um) terço dos 132 
conselheiros efetivos e suplentes. A Economista Maria de Fátima Miranda foi eleita Conselheira Suplente 133 
do COFECON, com 319(trezentos e dezenove) votos dos, 377 (trezentos e setenta e sete) possíveis. 8.2 - 134 
informe sobre a participação do CORECON na Reunião Extraordinária da JUCEPAR;  O Senhor Presidente 135 
passa a palavra ao Conselheiro Carlos Magno Andrioli Bittencourt, que passa a relatar sobre a sua 136 
participação na reunião da Extraordinária da JUCEPAR. Representando o presidente na Plenária convocada 137 
pela JUCEPAR, foi deliberado na reunião sobre o reajuste as taxas, equiparando-a o valor das taxas da 138 
capital as das agências do interior, houve impacto de até 70% de majoração. Mas tudo isso devido a 139 
implantação do novo sistema denominado REDESIM, o qual vai agilizar a análise dos processos para 140 
abertura de empresa, extinção e alteração contratual. Foi aprovado e o governador lançou este novo 141 
processo em 10/12. 8.3 - Palavra aberta aos conselheiros: Não houveram manifestações neste item. 8.4 - 142 
Espaço para as palavras finais dos Conselheiros em término de mandato: 8.5 - Homenagem aos 143 
Conselheiros em término de mandato: O Senhor Presidente faz a leitura do conteúdo entrega aos 144 
Conselheiros presentes em final de mandato, certificado de homenagem pelos excelentes serviços 145 
realizados ao Conselho e a profissão do economista e concede a palavra aos mesmos. O Conselheiro Carlos 146 
Alberto Gandolfo agradece a homenagem, pela oportunidade e informa está a disposição do que se fizer 147 
necessário no que diz respeito ao CORECONPR. Faz um agradecimento em especial ao Conselheiro Celso 148 
Machado e aos funcionários do CORECON. Informa que não foi candidato para reeleição como 149 
Conselheiro, com a finalidade de dar oportunidade para outros economistas.  O Senhor Presidente informa 150 
que para os conselheiros não presentes na sessão, será feita uma remessa de certificados via correios para 151 
seus endereços. O Professor Conselheiro Vitalício Ario Taborda Dergit, fez entrega do certificado de 152 
homenagem ao Presidente. 8.6 - Espaço para as palavras finais do Presidente e do Vice-Presidente: 153 



Agradecemos a participação, lembrando que a presença na plenária é muito importante, mas há 154 
conselheiros, ex-presidentes e economistas que trabalham muito pelo conselho sem estarem presentes nas 155 
reuniões, a exemplo Eduardo Garcia, Cid Cordeiro e Luiz Rubin e vários outros; todas as propostas que 156 
apresentamos no momento da eleição para o mandato em 2014 foram realizadas ou já encontram-se 157 
encaminhadas: viabilização e estruturação do XXI CBE. as questões principais estão resolvidas ou 158 
encaminhadas, contamos com o apoio de todos em 2015; verificação de questões pendentes na área 159 
administrativa – PCS foi debatido e está em processo de revisão, cabendo a plenária de 2015 retomar o 160 
assunto; reaproximação com nova perspectiva de relacionamento com o COFECON e o SINDECON: com 161 
o COFECON um ótimo nível de atendimento recíproco, recebemos duas visitas da Diretoria com debates e 162 
participação em duas plenárias e pleno entendimento da autonomia de nossa plenária, com o SINDECON 163 
não evoluiu por razoes externas a nossa vontade, o processo judicial encaminhado nos veio como surpresa e 164 
até o momento não nos foi determinado entregar a tristemente exposta listagem, acrescentando que no 165 
SINCE por maioria ampla negou-se a entrega de listagem a quem quer que seja; apoio aos Núcleos de 166 
trabalho – realizado na medida em que os núcleos souberam/puderam colocar seu trabalho. Destaque ao 167 
Núcleo de Mediação e Arbitragem e Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional, o segundo necessitando de 168 
regulamentação urgente; retorno da Coordenação de Delegacias com dois encontros realizados e 169 
valorização dos delegados, com participação em ENESUL, SINCE, plenárias. Planejados e colocado em 170 
orçamento de 2015 novos dois encontros, um em Foz do Iguaçu e outro no XXI CBE; Trabalho efetivo das 171 
novas coordenações – revisão de orçamento, meta atingida de diminuição de gastos, início do trabalho do 172 
novo site e aprovação e inclusão no orçamento de 2015 da sede regional norte, em Londrina. A licitação 173 
será realizada no início do ano, com abertura da sede até fevereiro de 2015; defesa da profissão: visita e 174 
envio de ofícios ao Governo do Estado, Municipal, Assembléia, Câmara dos Vereadores, com primeiro 175 
resultado na aprovação de contratação de 10(dez) economistas para a Assembléia. Maior exposição do 176 
trabalho da comissão de fiscalização, com a divulgação aos economistas e empresas de economistas das 177 
oportunidades de contratação, participação em concursos e editais de licitação; atendimento as 178 
representações formais do Conselho, através da diretoria e conselheiros, formaturas, palestras, encontros, 179 
SINCE; Cerca de 15 (quinze) viagens realizadas pela presidência, vice-presidência e coordenadores do 180 
CBE – Conselhos Regionais de SP, RJ, RS, PB (c. RN e PE), SC, COFECON, Londrina para verificar 181 
condições da nova sede e diversas cidades do PR. 8.7 - Informe sobre a data e hora da 1ª Reunião 182 
Extraordinária de 2015 - 05.01.2015 (segunda-feira / 18h00min): O Senhor Presidente, informa que em 183 
atendimento o previsto no processo eleitoral de 2014 a Primeira Reunião Extraordinária de 2015, será 184 
realizada em 05 de janeiro de 2015, às 18 horas. O Senhor Presidente sugere a realização da 1ª ordinária de 185 
2015, para o dia 23 de fevereiro de 2015, segunda feira, sendo homologada pela plenária. 8.8 - Jantar de 186 
Confraternização: O Senhor Presidente, convida a todos para o jantar de confraternização e encerramento 187 
que será realizado no Restaurante Velho Madalosso em Santa Felicidade.09. ENCERRAMENTO: Nada 188 
mais havendo, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e às vinte horas e trinta minutos dá por 189 
encerrados os trabalhos, dos quais eu, Amarildo de Souza Santos, Gerente Executivo do CORECONPR, 190 
lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente do Conselho 191 
Regional de Economia da 6ª Região/PR. Curitiba, ao quinto dia do mês de dezembro de 2014. 192 
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