
ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

ECONOMIA 6ª - REGIÃO - PARANÁ, REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2015. 2 

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e quinze, realizou-se a Sétima Reunião Ordinária 3 

do Conselho Regional de Economia, em sua sede própria, situada à Rua Professora Rosa Saporski, 4 

989, Mercês, Curitiba - Paraná, sob a presidência do Economista Sérgio Guimarães Hardy, com a 5 

presença dos Conselheiros Efetivos: Angeliz Cristiane de Lima Suckow, Carlos Magno Andrioli 6 

Bittencourt e Ronaldo Antunes da Silva, dos Conselheiros Suplentes: Celso Bernardo, Eduardo 7 

André Cosentino, Lucas Lautert Dezordi, Paulo Rogério Alves Brene, Silvana Busnello Vaz e 8 

Solidia Elizabeth dos Santos. Justificaram ausências, as quais foram acatadas pelo Plenário o Vice-9 

Presidente Eduardo Moreira Garcia, por motivo de trabalho, a Conselheira Efetiva Andrea 10 

Christine Kovalczuk por motivo de compromissos profissionais, o Conselheiro Efetivo Antonio 11 

Agenor Denardi por motivo de viagem, o Conselheiro Efetivo Celso Machado, por motivo de 12 

compromissos profissionais, o Conselheiro Efetivo José Augusto Soavinski por motivo de agenda, 13 

o Conselheiro Efetivo Marcos Kruse pelo motivo de ministrar aula no curso de perícia em 14 

Londrina, a Conselheira Efetiva Maria de Fátima Miranda pelo motivo de ministrar palestra e 15 

minicurso na UFFS em Laranjeiras do Sul, representando do Conselho e o Conselheiro Efetivo 16 

Maurício Cadenas por compromissos de ordem pessoal. Conforme prevê o Regimento Interno do 17 

CORECONPR, em seu Art. 8º, parágrafo 1º, os Conselheiros Efetivos ausentes serão substituídos 18 

pelos Conselheiros Suplentes presentes, por designação do Presidente, ouvido o Plenário. Assim, 19 

passam à condição de efetivos, somente para referida sessão os Conselheiros Suplentes Celso 20 

Bernardo, Eduardo André Cosentino, Lucas Lautert Dezordi, Paulo Rogério Alves Brene e Silvana 21 

Busnello Vaz. Contando ainda com a presença do Conselheiro Federal Odisnei Antonio Bega, e do 22 

ex-presidente Luiz Antonio Rubin, do gerente executivo do CORECONPR, Amarildo de Souza 23 

Santos, do assessor jurídico do CORECONPR, Ovidio Machado de Oliveira Filho, do assessor da 24 

presidência Gilberto Coelho de Miranda Junior e da assessora de imprensa Inês Dumas, além do 25 

aluno de economia da UFPR, Lauro Alberto Penz de Azevedo. 1 - ABERTURA DO 26 

PRESIDENTE DO CORECONPR: Às dezoito horas, o Senhor Presidente declara aberta a 27 

sessão, tendo atingido o número regimental de Conselheiros presentes, passando a leitura da pauta 28 

da referida reunião. Inicialmente agradece as presenças dos conselheiros, demais convidados e 29 

passa a relatar os informes do Presidente. O Presidente solicita a inclusão de pauta da Comissão de 30 

Ética, em assuntos gerais, para definição de defensor dativa em processo de ética. Inclusão 31 

homologada pela Plenária. Informa sobre a decisão final, transitado em julgado em duas instâncias 32 

a vitória na ação contra o SINDECONPR que deverá arcar com os honorários e despesas e 33 

relataremos ao Conselho Federal o desfecho do processo, atribuição da assessoria jurídica do 34 

Conselho agradece o esforço e o empenho dessa Comissão e dando por encerrado esse processo. 35 

Relata ainda que para o atual exercício ainda terá mais uma sessão Plenária a ser realizada em 04 36 

de dezembro próximo. O Presidente relata em breves palavras a satisfação de ter chegado até o fim 37 

de seu mandato com a satisfação do dever cumprido, agradeceu à equipe, aos Conselheiros e 38 

apoiadores neste ano de trabalho extremamente positivo, demonstrou que os mandatos anteriores 39 

souberam equacionar o processo de transição, onde os mais novos e mais jovens estão chegando e 40 

trabalhando com competência para o Conselho. Aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária de 41 

2015, realizada em 25 de setembro e da Ata da 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 21 42 

de outubro de 2015:  O Senhor Presidente solicita aos presentes se existem considerações a serem 43 

feitas quanto à ata da sexta reunião ordinária de 2015, realizada em 25 de setembro de 2015 e da 2ª 44 

Reunião Extraordinária, realizada em 21 de outubro de 2015, relata que diferentemente das 45 

anteriores a ata da ordinária foi um pouco extensa devido ao trabalho realizado com os pré-46 

candidatos a presidência do Conselho Federal, esta Ata foi detalhada e no fechamento um pouco 47 



resumido senão tornar-se-ia muito extensa, relata ainda que por telefone o Conselheiro Luiz 48 

Alberto Garcia encaminhou um brevíssimo resumo de seus comentários que não estavam em Ata, 49 

ainda o Presidente relata que ocorreu uma Reunião extraordinária para finalização dos processos 50 

pendentes da Comissão de Fiscalização, o trabalho foi muito bem realizado, bem explicado e 51 

seguido para as devidas providências, além da Comissão de Fiscalização tivemos também a 52 

situação do segundo patrocínio solicitado pela universidade Estadual de Maringá, patrocínio 53 

negado. Apenas seguindo o repasse do saldo remanescente a que tem direito, caso seja revisto 54 

valores, ou outras formas para solicitação e repasse, deverá ser estudada uma nova Resolução a ser 55 

discutida por essa Plenária, mas agora para o ano de 2016, em vigor, hoje, permanece o repasse 56 

anual de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por instituição. O Conselheiro Celso Bernardo 57 

relata que conste nesta o bom trabalho que a Comissão de Fiscalização vem realizando, em 58 

especial aos Conselheiros: Antonio Agenor Denardi, Eduardo André Cosentino e Maurício 59 

Cadenas Prado. O presidente em não havendo nenhuma manifestação contrária sugere aprovações. 60 

Por unanimidade, aprovadas pela Plenária. 3 - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: O Senhor 61 

Presidente passa a palavra, ao Conselheiro Eduardo André Cosentino, membro da Comissão de 62 

Fiscalização, que relata que antes de passar aos processos, fará breve relato em relação aos 63 

processos em andamento movidos contra a Cooperativa de Crédito SICREDI no Paraná. A 64 

Comissão de Fiscalização efetuou 256 cargos de gerência de negócios nessa cooperativa, sendo 65 

que 20 vagas são ocupadas por economistas, 145 por administradores de empresas e o restante das 66 

vagas ocupadas por biólogos, formados em letras, físicos, arqueólogos entre outros. Na visão da 67 

comissão de fiscalização o que diz as funções do cargo é propor soluções financeiras e serviços 68 

aos associados, entendemos que pela exposição da cooperativa seria mera venda de produtos em 69 

uma carteira de produtos e serviços, agora a parte que envolva patrimônio e investimento dos 70 

cooperados, deva ser atribuições exclusivas dos economistas. A parte interessada, o SICREDI 71 

solicitou uma reunião para esclarecimentos iniciais e inclusive na tarde de hoje, relata Cosentino, 72 

estiveram no Conselho Regional dois assessores da cooperativa recepcionados pela comissão de 73 

Fiscalização representada pelos economistas Maurício Cadenas Prado, por mim, pela Conselheira 74 

Andrea Prodohl, pelo chefe da fiscalização, economista Mauri Hidalgo e pelo Assessor Jurídico do 75 

Conselho, Dr.Rafael Moro. Achamos justa a iniciativa do SICREDI, entretanto não foram muito 76 

claros nos esclarecimentos. Gravamos e em breve será juntado ao processo a Ata desta reunião e a 77 

intenção da Comissão de Fiscalização será de trazer a próxima Plenária os relatos e a intenção da 78 

continuidade ou não dessa fiscalização. Cosentino relata ainda que convidou a outra parte, se 79 

quiserem, a participar para Plenária, mas apenas como ouvintes, e relata que estão suspensos esses 80 

trabalhos até a votação.   Dando continuidade, o Conselheiro apresenta brevemente os processos 81 

administrativos de inscrições e cancelamentos, abaixo relacionados, que posteriormente são 82 

deferidos ou indeferidos pelos membros da Plenária.  3.1 Inscrições: Registros Definitivos 83 

(deferidos): João Paulo Marques da Silva, Reg.n°8280, UEM, delegacia de Maringá; Gilmar 84 

Batista Vieira, Reg.n°8281, Universidade de Marília, delegacia de Curitiba; Luis Bolívar Rodrigo 85 

Matte Costa, Reg.n°8289, UEM, delegacia de Maringá; Tatiane Gutierrez da Silva, Reg.n°8291, 86 

UEM, delegacia de Maringá; Guilherme Rezler, Reg.n°8298, FAE, delegacia de Curitiba; Jaime 87 

Antonio Stoffel, Reg.n°8295, UNIOESTE, delegacia de Francisco Beltrão; Registros sem 88 

Diplomas de Economistas (deferidos): Wagner Babicz Kais, Reg.n°8290, FAE, delegacia de 89 

Curitiba; Felipe Cesar Marques, Reg.n°8299, FAE, delegacia de Londrina; Registro Definitivo, 90 

reativando (deferido): Paulo Roberto Lemos de Jesus, Reg.n°4467, FESP, delegacia de Curitiba; 91 

Registro Definitivo de Pessoa Jurídica (deferido): Consufor Consultoria e Avaliações Ltda., 92 

Reg.n° 666, delegacia de Curitiba; Registros de Estudantes (deferidos): André Correa Pereira, 93 

Reg.E-1975, UEL, delegacia de Londrina;  Afonso Komarcheski Leibanti, Reg.E-1976, UEL, 94 



delegacia de Londrina; Julia Arioli Mauro,Reg.E-1977, UEL, delegacia de Londrina; Eduardo 95 

Teruhiko Sugawara, Reg.E-1978, UEL, delegacia de Londrina; Daverson Dos Santos Magalhães, 96 

Reg.E-1979, UEL, delegacia de Londrina; Barbara Almeida Arantes,Reg.E-1980, UEL, delegacia 97 

de Londrina; Julio Cesar Fantin Bitancourt, Reg.E-1981, UEL, delegacia de Londrina; Isadora Dib 98 

Visconti Oliveira, Reg.E-1982, UEL, delegacia de Londrina; Wander Dos Santos Meiguel, Reg.E-99 

1983, UEL, delegacia de Londrina; Paulo Rogerio Rodrigues, Reg.E-1984, UEL, delegacia de 100 

Londrina; Laerte Luiz Xavier, Reg.E-1968, UENP, delegacia de Cornélio Procópio; Lorena Brito 101 

Fernandes, Reg.E-1971, UENP, delegacia de Cornélio Procópio; Amanda Sanna de Oliveira, 102 

Reg.E-1972, UENP, delegacia de Cornélio Procópio; Diego Aparecido Pigozzo, Reg.E-1974, 103 

UEM, delegacia de Maringá; Alexandre Pires Prochmann, Reg.E-1985, UFPR, delegacia de 104 

Curitiba; Mayara Amancio da Silva, Reg.E-1973, FCV, delegacia de Maringá; Gustavo Bauer Da 105 

Silva, Reg.E-1986, UNIOESTE, delegacia de Francisco Beltrão; Leticia Fernandes,Reg.E-1987,  106 

UENP, delegacia de  Cornélio Procópio. Registros de Estudantes – Renovação (deferidos): 107 

Gesia Coutinho Marcelino, Reg. E-1481, UEM, delegacia de Maringá; Alesy da Silva Medeiros, 108 

Reg.E-1487, UENP, delegacia de Cornélio Procópio; Letícia Loana da Cunha, Reg.E-1633, UFFS, 109 

delegacia de Guarapuava; Daniel Peretto, Reg.E-1505, UNIOESTE, delegacia de Francisco 110 

Beltrão. 3.2 Processos da Fiscalização: Processos de Cancelamentos - Suspensão de Registros 111 

por desemprego (deferido): Berenice Aguilar Veiga, Proc.Adm. 248/15, Reg.4838, a partir da 112 

data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 29.05.15 até 29.05.16. Há TCD das anuidades 113 

de 2006 a 2009. Em aberto as anuidades de 2010 a 2015 (proporcional); Frederico Antonio 114 

Cavalcante Fortes, Proc.Adm.192/15, Reg.6750, a partir da data do protocolo e requerimento 115 

assinado, isto é, 15.05.15 até 15.05.16. Em aberto às anuidades de 2010 a 2015. Suspensão de 116 

Registros por auxílio doença (deferido): Daniel Nazário Amorim, Proc. Adm. 564/14, Reg.5939, 117 

a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 16.05.14 até 17.12.15. Há TCD das 118 

anuidades de 2008 a 2014 (proporcional). Suspensão de Registros por auxílio doença 119 

(indeferido): Maurílio Aparecido Machado, Proc. Adm. 538/14, Reg. 6356, a partir da data da 120 

prorrogação do INSS até 20.06.16.  Cancelamento de Registros por Aposentadoria (deferidos): 121 

Ailton Woichicoski, Proc. Adm.  010/15, Reg. 7375, a partir da data do protocolo e requerimento 122 

assinado, isto é, 07.01.15, há TCD das anuidades de 2012 a 2014. Gerson Novicki, Proc.Adm.  123 

368/14, Reg.4114, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 01.08.14. Há TCD 124 

das anuidades de 2008 a 2013 (proporcional). Em aberto às anuidades de 2013 (proporcional) a 125 

2014 (proporcional). João Guiselini Kastelic, Proc.Adm. 578/14, Reg.2379, a partir da data do 126 

protocolo e requerimento assinado, isto é, 22.12.14. Há TCD das anuidades de 2012 a 2014. 127 

Cancelamento de Registros por Não Exercício da Profissão (deferidos): Alisson Pedro Gobetti 128 

Teramon, Proc.Adm. 004/15, Reg. 7870, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 129 

isto é, 30.12.14, há TCD das anuidades de 2013 e 2014. Edu José Lissa, Proc. Adm. 246/15, Reg. 130 

3022, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 28.05.15. Há TCD das 131 

anuidades de 2014 e 2015 (proporcional). Mauro Quadros Dalledonne, Proc.Adm. 572/14, 132 

Reg.6374, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 18.12.14. 133 

Em aberto a anuidades de 2004 a 2014. Murilo Holzmann Meister, Proc.Adm. 078/14, Reg. 3395, 134 

a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 19.02.14. Em aberto às anuidades de 135 

2006 a 2014. Rafaela de Freitas Oliveira, Proc.Adm. 478/14, Reg. 7538, a partir da data do 136 

protocolo e requerimento assinado, isto é, 06.11.14. Há TCD das anuidades de 2012 a 2014 137 

(proporcional). Vagner Cesar Teixeira Romão, Proc.Adm. 366/14, Reg. 6409, a partir da data do 138 

protocolo e requerimento assinado, isto é, 03.09.14. Em aberto anuidades de 2005 a 2014. Wilson 139 

Jofre Ribas Teixeira, Proc.Adm. 400/15, Reg. 6153, a partir da data do protocolo e requerimento 140 

assinado, isto é, 30.07.15. Há TCD das anuidades de 2008 a 2012. Em aberto às anuidades de 2013 141 



a 2015 (proporcional). Cancelamento de Registros por Não Exercício da Profissão 142 

(indeferidos): Luciano Emílio da Silva Rizzi, Proc.Adm. 86/15, Reg. 8175, a partir da data do 143 

protocolo e requerimento assinado, isto é, 25.02.15. Milena Bonato Tosin, Proc.Adm. 212/15, Reg. 144 

8012, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 27.05.15. Cancelamento de 145 

Registro Pessoa Jurídica (deferidos): Agromarket Consultoria Ltda. Proc.Adm. 460/14, Reg. 146 

439, Baixa no CNPJ, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 15.10.14. As 147 

anuidades referentes a 2010 a 2014 serão canceladas. CNB Consultoria Econ. e Financeira Ltda. 148 

(Plurimus Consultoria e Ass. Tributária), Proc.Adm. 559/14, Reg. 444, Alteração 149 

de objeto, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 16.12.14. Há TCD das 150 

anuidades de 2009 a 2014.  Luimaru Pesquisas Empresariais Ltda. Proc. Adm. 406/15, Reg.436, 151 

Alteração de objeto, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 03.08.15. 152 

Arquivamento de Processos Administrativos: Aloísio Carlos Meisen, Proc. Adm. 148/14, Reg. 153 

2115, arquivamento do pedido considerando a inércia do Interessado. Fernando Guernieri, 154 

Proc.Adm. 218/14, Reg. 2338, arquivamento do pedido considerando a inércia do Interessado. 155 

Jayme Alceu Sabatke Junior, Proc. Adm. 174/05, Reg. 4537, arquivamento do pedido 156 

considerando a inércia do Interessado. Arquivamento da Efetivação de Registro por Exercício 157 

Ilegal da Profissão: Irajá Massoni de Faria (citado na Plenária pelo relator como Iara Manzoni), 158 

Proc.Adm. 568/14, SEM REGISTRO, arquivamento do pedido. Luiz Philippe dos Santos Ramos 159 

(citado na Plenária pelo relator como Luiz Philippe Ramos), Proc.Adm. 374/15, SEM REGISTRO, 160 

arquivamento do pedido. Procede ao Auto de Infração com aplicação de multa: AGR 161 

Consultoria Financeira e Contábil (citado na Plenária pelo relator como ANG Consultoria 162 

Financeira e Contábil), Proc.Adm. 368/11, exercício ilegal da atividade, sem registro. Almeida 163 

Lopes Empreendimentos Ltda. Proc.Adm. 138/14 exercício ilegal da atividade, sem registro. 164 

Latere Assessoria & Consultoria Ltda. Proc.Adm. 187/14, exercício ilegal da atividade, sem 165 

registro. Briix Plataforma de Investimentos Ltda. Proc.Adm. 183/14, exercício ilegal da atividade, 166 

sem registro. GNC Consultoria Empresarial Ltda. Proc.Adm. 229/14, exercício ilegal da atividade, 167 

sem registro. SCS Assessoria Empresarial e Contábil Ltda. Proc.Adm. 115/14, exercício ilegal da 168 

atividade, sem registro. S & N Administração e Participações Ltda. Proc.Adm. 307/13, exercício 169 

ilegal da atividade, sem registro.  Assecon Participações Ltda. Proc. Adm. 255/14, exercício ilegal 170 

da atividade, sem registro. Máster Assessoria Contábil Ltda. Proc. Adm. 257/14, exercício ilegal 171 

da atividade, sem registro. 4 - COMISSÃO DE EVENTOS: o Presidente passa a palavra ao 172 

relator desta Comissão, Econ.Carlos Magno Andrioli Bittencourt que relata a prestação de contas 173 

do XXI Congresso Brasileiro de Economia, resumidamente informa que tivemos a receita de R$ 174 

540.909,12 (quinhentos e quarenta mil, novecentos e nove reais e doze centavos) e despesas no 175 

valor de R$ 526.335,57 (quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e 176 

sete centavos). Enaltece o trabalho realizado e o esforço desde o início deste ano pelo Presidente 177 

Sergio Hardy e os funcionários do Conselho em um ano de crise e com a dúvida até da realização 178 

ou não deste evento. A Conselheira Silvana Busnello Vaz relata que desde o início, as reuniões de 179 

trabalho para o evento traziam um orçamento muito maior e com empenho, e utilização consciente 180 

dos recursos fez-se um Congresso impecável. O presidente Sergio Hardy relata que com esse 181 

superávit do Congresso, em torno de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) em conjunto com a 182 

Comissão Operacional do XXI CBE em sua última reunião de trabalho, e consequentemente ainda 183 

há alguns detalhes a serem realizados, como a impressão dos anais do Congresso em uma revista 184 

que será entregue aos Conselhos, aos economistas e às instituições de ensino e ainda parte desse 185 

valor será destinado para pagamento, como gratificação, aos funcionários do Conselho em razão 186 

do trabalho no XXI Congresso Brasileiro de Economia, e o saldo será deixado em caixa para que o 187 

Conselho possa aplicar em algum evento na próxima gestão. Pede a Plenária se tem alguma 188 



ressalva ou comentário e pede a votação para aprovação. Aprova-se por unanimidade. O 189 

Conselheiro Carlos Magno relata que não há dúvidas e o Conselheiro Federal Odisnei Bega lembra 190 

que será encaminhado ao Conselho Federal para a próxima reunião Plenária, marcada para os dias 191 

27 e 28 de novembro. 5 - APROVAÇÃO DOS VALORES REFERENTES ÀS ANUIDADES 192 

E EMOLUMENTOS DO EXERCÍCIO DE 2016 - PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA 193 

- RESOLUÇÃO 016/2015 – O Senhor Presidente apresenta ao Plenário, através da Resolução 194 

016/2015, editada com base na Resolução 1.940/2015 do COFECON, a qual define os valores das 195 

contribuições parafiscais (anuidades), dos emolumentos e os limites para cobrança das multas 196 

aplicadas pela fiscalização do Conselho Regional de Economia 6ª Região - PR para o exercício de 197 

2016. Após debate, a resolução é homologada pela Plenária. 6 - ELEIÇÕES 2015 - EXAME E 198 

HOMOLOGAÇÃO DO DOSSIÊ ELEITORAL - RESOLUÇÃO 017/2015: O Senhor 199 

Presidente passa a palavra para o Presidente da Comissão Eleitoral Conselheiro Carlos Magno 200 

Andrioli Bittencourt que expõe aos presentes que as Eleições 2015 do CORECONPR 201 

transcorreram normalmente e estritamente de acordo com a legislação e normas específicas 202 

vigentes. Relata ainda que esteve no COFECON em Brasília para a apuração dos votos eletrônicos 203 

de todos os Conselhos participantes e em especial na apuração do Conselho Regional do Paraná, 204 

procedeu-se a totalização dos votos e lavraram-se as atas, chegando-se ao seguinte resultado e 205 

proclamando eleita a CHAPA AVANÇANDO NAS CONQUISTAS, com a totalização dos 206 

Votos: Chapa - Avançando nas conquistas – 362 votos, votos em branco: 17, votos nulos: 11, total 207 

de votos: 390. A chapa eleita é formada pelos economistas: CONSELHEIROS EFETIVOS 208 

(MANDATO 2016/2018): Economista Celso Bernardo, registro CORECONPR n° 7003; 209 

economista Marcos Kruse, registro no CORECONPR n° 5193; economista Maria de Fátima 210 

Miranda, registro no CORECONPR n° 4226; economista Mirian Beatriz Schneider Braun, registro 211 

no CORECONPR n° 5745; CONSELHEIROS SUPLENTES (MANDATO 2016/2018): 212 

economista Ângela Aparecida Godói do Amaral Broch, registro no CORECONPR n° 6745; 213 

economista Claudio Santana Shimoyama, registro no CORECONPR n° 3313; economista Elhanã 214 

Maria Moreira Marcelino Farias, registro no CORECONPR n° 6164; economista Luiz Alberto 215 

Ferreira Garcia, registro no CORECONPR n° 4361. Para Delegado Efetivo no Colégio Eleitoral 216 

do COFECON o economista Sérgio Guimarães Hardy, registro no CORECONPR n° 3998; e para 217 

Delegado Suplente no Colégio Eleitoral do COFECON o economista Eduardo Moreira Garcia, 218 

registro no CORECONPR n° 6065. O Senhor Presidente, coloca em votação a aprovação do 219 

Dossiê Eleitoral de 2015, através da Resolução 017/2015, sendo homologado pela Plenária. 7. 220 

COFECON: 7.1. Notícias do COFECON: o Presidente passa a palavra ao Conselheiro Federal 221 

Odisnei Bega o qual informa não haver nada a relatar. 7.2 – Escolha do Destaque Econômico do 222 

Ano de 2015: O Presidente Sergio Hardy relata que recebeu um ofício do Conselho Federal junto 223 

com a Resolução n° 892/2015 onde se pede votação pela plenária ao prêmio às Honrarias de 224 

Destaque Econômico em 2015 em três modalidades: Modalidade Acadêmica, Modalidade 225 

Desempenho Técnico e Modalidade Mídia. O Conselheiro Lucas Lautert Dezordi pede a palavra e 226 

enaltece a lembrança do Conselho Federal à instituição paranaense indicada na lista dos nomes 227 

para modalidade acadêmica, a Universidade Positivo. Agradece ainda a realização do XXI 228 

Congresso Brasileiro de Economia nas instalações da universidade, no teatro e relata ainda que 229 

nunca havia conseguido em tempo tão rápido em orçamento tão reduzido o aval para a realização 230 

de um evento no teatro grande auditório. O presidente Hardy relata que desde o evento anterior o 231 

ENESUL e agora o XXI CBE a escolha pelo local foi de grande valia para os eventos, a dedicação 232 

dos funcionários e trabalhadores da Universidade, em especial ao Magnífico Reitor Sr. José Pio 233 

Martins que ofereceu dedicação integral ao Presidente quando de sua visita anterior ao XXI CBE, 234 

levando-o a praticamente todas as instalações da universidade, agradece em especial também ao 235 



Conselheiro Lucas Dezordi e ao Rogério Mainardes, diretor da UP, pelo apoio à realização do 236 

evento. A plenária indica para a premiação na modalidade academia a Universidade Positivo, na 237 

modalidade Desempenho Técnico o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e na modalidade 238 

Mídia o programa Conta-Corrente da emissora de TV a cabo Globonews. 7.3 – Escolha da 239 

Personalidade Econômica do Ano 2015: O presidente relata também que o Conselho Federal 240 

através da Resolução n° 892/2015 apresenta dez nomes indicados para que o Conselho Regional 241 

vote em três e com a possibilidade de escolha de mais um nome,  para premiação da Personalidade 242 

Econômica do Ano de 2015. E a Plenária decidiu pelos nomes, nesta ordem: Paulo Sandroni, 243 

Otaviano Canuto e Ladislau Dowbor. 8 – ASSUNTOS GERAIS: 8.1 – Informe sobre a 244 

participação do CORECONPR no XXX Congresso da ANGE: O presidente Sergio Hardy 245 

relata que se fez presente no XXX Congresso da ANGE em Natal, Rio Grande do Norte, 246 

juntamente com o Conselheiro Marcos Kruse, este por não estar presente à essa Plenária enviou 247 

um documento por escrito entregue à todos os componentes da Plenária. O Presidente relata ainda 248 

que teve uma boa impressão com o acompanhamento das palestras, com o contato com o atual 249 

presidente da ANGE onde acompanhou de perto seu discurso e dos demais envolvidos no 250 

desmembramento das disciplinas dos cursos de economia, sugestões no núcleo ‘duro’ em relação 251 

às disciplinas optativas, percebeu a dificuldade em trazer à pauta ideias mais atuais a fim de 252 

direcionar o acadêmico formado em economia no mercado de trabalho, mas ainda é árduo esse 253 

trabalho. Consultou alguns conselheiros nossos a fim de trazer esse evento em 2016 para o Paraná, 254 

com a anuência da maioria dos conselheiros, e em conjunto com Economista Marcos Kruse, 255 

colocou o Conselho do Paraná como candidato. Esse evento é realizado anualmente e seria já para 256 

2016 e não 2017 como pensava que fosse. Então novamente consultou os conselheiros e chegaram 257 

a um consenso de que poderíamos esperar um pouco mais. Neste ínterim surgiu a candidatura da 258 

Unicamp (São Paulo) que foi a escolhida, essa instituição está, na opinião do presidente e do 259 

conselheiro que lá estavam, mais voltada ao mecanismo atual da ANGE, mostrando-se avessa 260 

também a mudanças ou sugestões para mudanças.  O presidente relata que o evento é importante, 261 

pede a participação de conselheiros para participar deste evento em 2016, podendo ser discutida 262 

nas próximas plenárias de que maneira pode ser promovido, inclusive com o apoio das caravanas 263 

dos estudantes do Estado em trabalho conjunto com as IEs. 8.2 – Pedido do CORECONRN, de 264 

apoio financeiro para o XXV Simpósio dos Conselhos de Economia – SINCE; O presidente 265 

Hardy relata que recebeu e-mail aquele Conselho e em contato com o presidente do Rio Grande do 266 

Norte para apoiar financeiramente os grandes eventos anuais – SINCEs e CBEs. Relata ainda que 267 

o Conselho Federal e o CORECONs do Rio de Janeiro e de São Paulo já praticam essa ajuda, e 268 

agora surgiu a ideia dos Conselhos com a estrutura e tamanho do Paraná, citou Minas Gerais, Rio 269 

Grande do Sul e Bahia que pudessem também passar a contribuir financeiramente para esses 270 

eventos. O presidente relata ainda que passasse a constar nas propostas de orçamento anuais do 271 

Conselho uma parte para essa finalidade.  O Conselheiro Paulo Brene relata que nesta Plenária não 272 

seria tão importante a definição do valor a ser repassado e sim a existência de um repasse, os 273 

valores poderiam ser colocados nas próximas plenárias, ou quando das efetivas solicitações. O 274 

presidente Hardy relata que a título de informação, seria, em valores atuais de R$ 10.000,00 (dez 275 

mil reais) por evento. A Conselheira Silvana Busnello Vaz relata ainda que se não houvesse 276 

prejuízo às finanças do Conselho o apoio traria força ao Conselho do Paraná, daria uma visão 277 

maior junto aos demais. O Conselheiro Paulo Brene relata então que não sejam definidos valores, 278 

nem quando o repasse e sim colocá-lo no orçamento de 2016. Por ser um patrocínio diferenciado 279 

vir a votação da plenária. A Conselheira Silvana Busnello Vaz relata ainda que se faça então, a 280 

menção de apoio financeiro aos eventos ANGE e CBE futuramente. O presidente Sergio Hardy 281 

então coloca em votação a intenção de apoio aos eventos e aprova-se por unanimidade. 8.3 – 282 



Palavra aberta aos conselheiros e convidados: Passada a palavra ao conselheiro Carlos Magno 283 

que relata que desde o mês de maio foi criado em conjunto pelo Conselho, mais a Ordem dos 284 

Advogados do Brasil, seção Paraná, o SESCAP e o Conselho de Administração um grupo de 285 

trabalho intitulado Comitê de Olho na Transparência, onde inicialmente tem-se a finalidade de 286 

fiscalizar os portais das empresas do governo do Estado, relata ainda que o trabalho está sendo 287 

bem realizado e está colhendo bons frutos, algumas entidades estão entrando em contato para saber 288 

mais sobre o trabalho. O presidente Sérgio Hardy relata que o Conselho estará à disposição para 289 

todo e qualquer tipo de assunto, inclusive disponibilizando o assessor da presidência Gilberto para 290 

acompanhar os trabalhos e reuniões. O Conselheiro Paulo Brene relata que entre os dias 09 a 13 291 

ocorrerá na UENP a Segunda Semana Acadêmica, e relata ainda a retomada do CORECON 292 

Acadêmico, onde movimentou os alunos de todas as regiões do Estado. O aluno de economia da 293 

UFPR, participante dessa Plenária, Lauro Alberto Penz de Azevedo agradece o convite e relata que 294 

a sua instituição possui um afastamento do Conselho e que muitas ações relatadas nesta plenária, 295 

as atividades e atuação do Conselho sequer são informadas aos companheiros de curso da Federal, 296 

agradece também ao gerente executivo Amarildo Santos pelo apoio e condução nos trabalhos da 297 

chapa do CORECON Acadêmico, o qual faz parte. O Conselheiro Paulo Brene agrade o empenho 298 

dos conselheiros Carlos Magno, Solídia Santos na orientação quanto a reativação e a participação 299 

destes nos CORECON Acadêmico, relatam ainda que o processo é um pouco burocrático mas tem-300 

se avançado bastante. O Presidente passa a palavra ao Conselheiro Eduardo André Cosentino que 301 

apresenta e repassa a gerencia do conselho uma proposta de convênio com uma empresa norte-302 

americana de capitalização. Chamada Met Life vem com nova proposta e tenta consolidar a marca 303 

no país e busca parceiras. O presidente Sergio Hardy pede que os convide para as plenárias do 304 

início de 2016 para apresentações e apreciação da plenária. O Conselheiro Ronaldo relata da visita 305 

do Presidente do Conselho a Londrina e na visita ao prefeito Alexandre Kireef, estreitamento nas 306 

relações do Conselho com aquela prefeitura que teve excelente receptividade. O presidente 307 

agradece em especial ao Prefeito Kireef de Londrina e relata ainda aproveitando a visita a 308 

Londrina o lançamento do curso de Perícia e Assistência Técnica Econômico-Financeira na 309 

subsede de Londrina com total apoio do delegado Laercio, que vem efetuando um bom trabalho. O 310 

Conselheiro Ronaldo relata que existe sim demanda em todo o norte do Paraná para cursos 311 

promovidos pelo Conselho e o Presidente Sergio Hardy agradece e sugere aos conselheiros 312 

presentes que além da dedicação às comissões, se interessarem por lançar e promover cursos nas 313 

dependências do Conselho, com total apoio da presidência. Relata ainda o trabalho em conjunto 314 

com a Comissão de Cursos e Palestras, através da Conselheira Solídia Santos, na formatação de 315 

uma normativa para utilização dos espaços, dos cursos e revezamentos no calendário, dando a 316 

oportunidade para mais profissionais interessados em contribuir com o Conselho. 8.4. Comissão 317 

de Ética: O Senhor Presidente, passa a palavra ao Conselheiro Ronaldo Antunes, Presidente da 318 

Comissão de Ética o qual relata que para o processo contra o Economista Marlos Henrique dos 319 

Santos, o mesmo foi notificado e não se defendeu nos autos, o Conselho, então deve nomear um 320 

economista para fazer a defesa prévia em nome do interessado. O Conselho faz a formalidade 321 

então, de prestar a defesa no processo em nome do Economista. A Conselheira Silvana relata se 322 

precisa ser conselheiro (a) para realizar a defesa. Ronaldo informa que não, a premissa é ser 323 

economista. Então a conselheira Silvana Busnello Vaz candidata-se e por aclamação é a escolhida 324 

para o defendê-lo nos autos, através da Portaria 023/2015. 9 - ENCERRAMENTO: Nada mais 325 

havendo, o Senhor Presidente agradece presença de todos e às vinte horas dá por encerrados os 326 

trabalhos, dos quais eu, Gilberto Coelho de Miranda Junior, Assessor da Presidência, lavrei a 327 

presente ata que, lida e achada conforme, vai assinado por mim, pelo Presidente e Gerente 328 



Executivo do Conselho Regional de Economia da 6ª Região/PR. Curitiba, ao sexto dia do mês de 329 

novembro de 2015. 330 
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