
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 6ª - 1 
REGIÃO - PARANÁ, REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2017. 2 
Ao décimo sétimo dia do mês de março de dois mil e dezessete, realizou-se a Segunda Reunião Ordinária do 3 
Conselho Regional de Economia, em sua sede própria, situada à Rua Professora Rosa Saporski, 989, Mercês, 4 
Curitiba - Paraná, sob a presidência em exercício do Vice-presidente Celso Bernardo, com a presença dos 5 
Conselheiros Efetivos: Marcos Kruse, Ronaldo Antunes da Silva, Odisnei Antônio Bega, Paulo Rogério Alves 6 
Brene, Gina Gulineli Paladino, Maurício Cadenas Prado, Andréa Christine Prodohl Kovalczuk e Eduardo 7 
Moreira Garcia, dos Conselheiros Suplentes: Silvana Busnello Vaz, Tiago Jazynski, Ademar Rogério Weber 8 
Heylmann, Solídia Elizabeth dos Santos, Elhanã Maria Moreira Marcelino Farias e Luis Alberto Ferreira Garcia. 9 
Justificaram ausências, as quais foram acatadas pelo Plenário, a Presidente Maria de Fatima Miranda, por 10 
motivos pessoais, a Conselheira Efetiva Mirian Braun por motivo de viagem e a Conselheira Suplente Janete 11 
Stoffel, por licença maternidade. A Conselheira Efetiva Angeliz Cristiane de Lima Suckow, não justificou sua 12 
ausência. Conforme prevê o Regimento Interno do CORECONPR, em seu Art. 8º, parágrafo 1º, os Conselheiros 13 
Efetivos ausentes serão substituídos pelos Conselheiros Suplentes presentes, por designação do Presidente, 14 
ouvido o Plenário. Assim, passam à condição de efetivos, somente para referida sessão, os Conselheiros 15 
Suplentes Ademar Rogério Weber Heylmann, Tiago Jazynski e Solídia Elizabeth dos Santos. Contando ainda 16 
com a presença do Conselheiro Federal Sergio Guimarães Hardy, do Gerente Executivo do CORECONPR, 17 
Amarildo de Souza Santos, do Assessor Jurídico do CORECONPR, Rafael Souza Moro, do Assessor da 18 
Presidência Gilberto Coelho de Miranda Junior, da Assessora de Imprensa Inês Dumas e do Delegado Regional 19 
de Londrina Laércio Rodrigues de Oliveira. 1 - ABERTURA DO PRESIDENTE DO CORECONPR: Às 20 
dezessete horas, o Senhor Presidente em exercício declara aberta a sessão, tendo atingido o número regimental 21 
de Conselheiros presentes, passando a leitura da pauta da referida reunião, relatou ainda que o Conselheiro 22 
Vitalício Ario Dergint compareceu ao Conselho para reunião, mas em virtude de compromissos, não pode ficar 23 
para participá-la. O Senhor Presidente pede Inclusão na Pauta em notícias do COFECON da indicação de 24 
membro para interagir com o Grupo de trabalho do COFECON, Mulher Economista. O Senhor presidente em 25 
exercício relata que o Conselho realizou convênio institucional com o Fomento Paraná no projeto Empreendendo 26 
2017, o Delegado Laércio Oliveira relata que este projeto já existe há cinco anos no norte do Paraná e que foi 27 
procurado pelo diretor do Fomento Paraná, o economista Luiz Renato Hauly que apresentou o projeto, onde atua 28 
principalmente em escolas de ensino médio selecionando alunos para treinamento de empreendedorismo. Em 29 
reunião com a presidente Maria de Fatima Miranda alinhou-se a parceria de forma institucional inclusive com a 30 
participação de economista para palestras, quando fosse necessária nossa participação. Após discussão a 31 
plenária, por unanimidade aprova o apoio.  O Senhor Presidente relata que o Conselho recebeu do gabinete do 32 
vereador Professor Marcelo da Câmara Municipal de São José dos Pinhais o apoio à moção de repúdio à reforma 33 
da Previdência. Após discussão, a plenária optou por não apoiar essa moção apenas relatando a preocupação do 34 
Conselho alinhado à mesma posição da nota emitida pelo COFECON. 2 – POSSE AOS CONSELHEIROS 35 
QUE NÃO FORAM EMPOSSADOS NA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2017: O Senhor 36 
Presidente em exercício relata que pela ausência na 1ª Reunião Extraordinária, na solenidade de hoje empossa o 37 
Conselheiro Economista Eduardo Moreira Garcia, Conselheiro Efetivo do primeiro terço na gestão 2017/2019. 38 
Aproveitamos e também empossamos os Delegados Regionais Jesus Crepaldi, da delegacia de Campo Mourão e 39 
Nilson Camargo Costa da delegacia de Foz do Iguaçu para o mandato 2017-2018. 3 - APROVAÇÃO DA ATA 40 
DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017, realizada em 17 de fevereiro de 2017. O Presidente Celso Bernardo 41 
relata à Plenária se existe algo a ser comentado, o Conselheiro Federal Sergio Hardy relata que efetuou algumas 42 
correções, encaminhou-se aos conselheiros. A plenária declara-a aprovada. 4 – NOTÍCIAS DO COFECON: 43 
4.1 – Notícias: O Presidente Celso Bernardo passa a palavra ao Conselheiro Federal Sergio Guimarães Hardy 44 
que relata que fora convidado a participar da comissão de tomada de contas do Conselho Federal dentre os 45 
grupos de trabalho estabelecidos e indicados aos conselheiros federais e na próxima reunião de trabalho do 46 
COFECON irá contribuir com os participantes e suas perspectivas deste mandato; coordenará também a 47 
comissão de perícia e a proposta é levar a certificação em nível nacional nos moldes que ocorre em nosso 48 
Conselho em relação a qualificação do perito economista e a oferta de cursos. Na comissão de política 49 
econômica do Conselho Federal, indicará os conselheiros Marcos Kruse e Eduardo Garcia a compor o grupo de 50 
trabalho e relata ainda aos presentes que quiserem participar desta ou de outra comissão oferecidas, pede que o 51 
procure para alinhar e relatar às comissões. Ainda sobre as discussões do último SINCE volta a pauta que os 52 
cursos de ensino médio que tenham disciplinas voltadas a profissão do economista e que ensejo em compor esse 53 
grupo de trabalho. Relata que também fará parte do grupo de planejamento e gerenciamento estratégico com a 54 
preocupação em relação a receitas dos conselhos regionais e contribuirá com sua experiência. Relata ainda que 55 



em virtude do relatório de tomada de contas do ano anterior conduzido excelentemente pelo vice-presidente e 56 
atual conselheiro regional Odisnei Bega a independência que o conselho de São Paulo realiza perante os demais 57 
e os problemas que acarretam no impedimento dos repasses ao Conselho Federal será tema de difíceis 58 
desdobramentos na próxima reunião plenária marcada para os dias 24 e 25 próximos, relata ainda que decisão 59 
plenária aprovada na última reunião. O conselheiro Sergio hardy agradece a oportunidade e parabeniza a 60 
plenária.  4.2 – VI Programa Nacional de Recuperação de Créditos no sistema COFECON/CORECONs: O 61 
Senhor Presidente em exercício solicita homologação em ad referendum a Resolução nº 005/2017 no qual dá 62 
continuidade aos programas dos exercícios anteriores e a plenária aprova. 4.3 – Indicações de membro para 63 
interagir com o Grupo de Trabalho do COFECON – Mulher Economista: O Senhor Presidente em exercício 64 
relata que em atendimento ao ofício do COFECON pede a indicação de conselheiros para compor esse grupo 65 
criado em 2016. A plenária acata a decisão e indica a Conselheira efetiva Gina Paladino e as Conselheiras 66 
suplentes Solídia Santos, Ângela Broch e Silvana Vaz, a plenária acata a decisão. 5. COMISSÃO DE 67 
FISCALIZAÇÃO: O Senhor Presidente em exercício passa a palavra, ao Conselheiro Marcos Kruse, Presidente 68 
da Comissão de Fiscalização, que relata brevemente os processos administrativos de inscrições e cancelamentos, 69 
abaixo relacionados, que posteriormente são deferidos ou indeferidos pelos membros da Plenária. 5.1 - 70 
Inscrições: Registros Definitivos Economista (s) (deferidos): Luiz Fernando Menegalli, Reg. 8446, UFPR, 71 
Delegacia de Curitiba; Thiago de Lemos Cury, Reg. 8445, UEM, Delegacia de Maringá; Matheus José Granzotto 72 
Reis, Reg. 8444, UFPR, Delegacia de Curitiba; Newton Gracia da Silva, Reg. 8443, UFPR, Delegacia de 73 
Curitiba; Rodrigo Velasques Amaral, Reg. 8442, UFMT, Delegacia de Curitiba; Registro por Transferência 74 
(deferido): Monique Riscado Stilpen, Reg. 8447, UF Fluminense, Delegacia de Curitiba; Registro(s) 75 
Definitivo(s) Economista(s) Reativado(s): Tutomo Tanoue, Reg. 796, UNESPAR, Delegacia de Maringá; 76 
Registro Definitivo de Economista Reativado (deferido): Sônia Paula Vilela de Lima, Reg. 7946, UNESPAR, 77 
Delegacia de Campo Mourão; Registro de Economista(s) Recém Formados (deferidos): Daniel Teixeira dos 78 
S. Braz, Reg. 8437, UEM, Delegacia de Maringá; Jayme Alípio M. Bandeira, Reg. 8441, UEL, Delegacia de 79 
Londrina; Registro de Economista(as) sem diploma (deferidos): André Correa Pereira, Reg. 8440, UEL, 80 
Delegacia de Londrina; Daiane Luzzi, Reg. 8399, UNIOESTE, Delegacia de Toledo. Cancelamentos: Extinção 81 
de Registro por Falecimento (deferido): Theodoro Francisco Kampf, Proc. Adm. 043/17, Reg. 1632, a partir 82 
da certidão de óbito, isto é, 24/07/2016, há pendência das anuidades de 2012 e 2014 a 2017, sendo canceladas 83 
conforme legislação. Ativo com desconto (deferidos): Altevir de Paulo Cordeiro, Proc. Adm. 417/16, Reg. 622, 84 
a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é 18/11/2016, sendo concedido o desconto de 90% 85 
(noventa por cento) da anuidade a partir de 2018; Moacir José Soares, Proc.Adm. 053/17, Reg. 1704, a partir da 86 
data do protocolo e requerimento assinado, isto é 25/01/2017, sendo concedido o desconto de 90% (noventa por 87 
cento) da anuidade a partir de 2017; Rogério Koscianski, Proc.Adm. 023/17, Reg. 532, a partir da data do 88 
protocolo e requerimento assinado, isto é 06/01/2017, sendo concedido o desconto de 90% (noventa por cento) 89 
da anuidade a partir de 2017; Suspensão de Registros por desemprego (deferidos): Ana Paula Fiori Moura, 90 
Proc. Adm. 003/17, Reg. 8341, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 02/01/2017 até 91 
02/01/2018; Andrea Cristina de Faria, Proc. Adm. 031/17, Reg. 7543, a partir da data do protocolo e 92 
requerimento assinado, isto é, 13/01/2017 até 13/01/2018; Angélica Patrícia Sommer Meurer, Proc. Adm. 93 
085/17, Reg. 8246; a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 16/02/2017 até 16/02/2018; 94 
Emanoel Luiz de Oliveira, Proc. Adm. 049/17, Reg. 7770, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 95 
isto é, 16/02/2017 até 16/02/2018, há TCD das anuidades de 2013 a 2016; Fabio Simoni Fabro, Proc. Adm. 96 
467/16, Reg. 8127, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 16/02/2017 até 16/02/2018, há 97 
TCD das anuidades de 2014 e 2015 e em aberto 2016; Marcos Augusto de Carvalho, Proc. Adm. 057/17, Reg. 98 
8268, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 26/01/2017 até 26/01/2018; Marília 99 
Rattmann, Proc.Adm. 111/17, Reg. 6830, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 100 
20/01/2017 até 20/01/2018; Rosana Paczyk, Proc. Adm. 455/16, Reg. 8238, a partir da data do protocolo e 101 
requerimento assinado, isto é, 14/12/2016 até 14/12/2017; Vitor Tadeu Scheifler, Proc. Adm. 025/17, Reg. 5876, 102 
a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 09/01/2017 até 09/01/2018, há pendência da 103 
anuidade proporcional de 2017; Suspensão de Registros por ausência do país (deferido): Robson Marcelo 104 
Pereira, Proc. Adm. 065/17, Reg. 8003, a partir da data da postagem e do requerimento assinado, pelo prazo 105 
declarado, isto é, 13/01/2017 até 30/04/2018, há pendência da anuidade parcial de 2016 e proporcional de 2017. 106 
Prorrogação de Suspensão de Registros por desemprego (deferidos): André Luiz de Souza, Proc.Adm. 107 
031/16, Reg.6046, a partir da data da primeira suspensão, isto é, 30/12/2016 até 30/12/2017; José Levi Dorigo, 108 
Proc.Adm. 043/16, Reg.3736 a partir da data da primeira suspensão, isto é, 14/01/2017 até 14/01/2018; Marília 109 
Regina Manikowski Pietruk, Proc. Adm. 025/16, Reg.7226, a partir da data do vencimento da primeira 110 



suspensão, isto é, 29/12/2016 até 29/12/2017; Milene Louise Gelenski, Proc. Adm. 861/15, Reg. 7539, a partir 111 
da data do vencimento da primeira suspensão, isto é, 09/12/2016 até 09/12/2017; Cancelamento de Registros 112 
por Aposentadoria (deferidos): Edenor Antonio Fiori, Proc. Adm. 051/17, Reg. 4472, a partir da data do 113 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 25/01/2017; Gilmar Antonio de Lara Born, Proc.Adm. 109/17, 114 
Reg.6478, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 07/03/2017; Jair Benalia, Proc.Adm. 115 
059/17, Reg. 4298, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 30/01/2017; José Carlos 116 
Kurecki, Proc.Adm. 017/17, Reg.912, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 29/12/2016; 117 
Marisa Valle Magalhaes, Proc. Adm. 469/16, Reg. 4207, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 118 
isto é 27/12/2016; Sandra Regina Cervieri Chaurais, Proc. Adm. 461/16, Reg. 6933, a partir da data do protocolo 119 
e requerimento assinado, isto é 16/12/2016; Tito Lívio de Campos, Proc. Adm. 061/17, Reg. 3297, a partir da 120 
data do protocolo e requerimento assinado, isto é 31/01/2017; Valdenir Aparecido Denuzzi, Proc. Adm. 067/17, 121 
Reg. 5554, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é 03/02/2017, há pendência na anuidade de 122 
2016; Cancelamento de Registros por Não Exercício da Profissão (deferidos): Aristeu Dichio Matubara, 123 
Proc. Adm. 019/17, Reg. 7253, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 04/12/2016; Cássio 124 
David Albertin, Proc. Adm. 095/17, Reg.8105, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 125 
22/02/2017, há pendência da anuidade de 2016 e proporcional de 2017; Dirceu Carlos Pierdoná, Proc.Adm. 126 
021/17, Reg.3018, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 05/01/2017; Ednelson Grangeiro 127 
Jeller, Proc.Adm. 447/16, Reg. 5075, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 09/12/2016, 128 
há TCD das anuidades de 2012 a 2015 e em aberto a anuidade de 2016; Elaine Cristina Belletti Schumann, 129 
Proc.Adm. 453/16, Reg.6462, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 12/12/2016, há TCD 130 
das anuidades de 2015 e 2016; Elisabete Gaudêncio Martini, Proc.Adm. 047/17, Reg. 3363, a partir da data do 131 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 23/01/2017, há pendência das anuidades de 2012 a 2016; Enzo 132 
Maschio Figueiredo, Proc.Adm. 063/17, Reg. 7371, a partir da data de entrega do requerimento assinado ao 133 
delegado, isto é, 20/017/2017; Evandro André Selivon, Proc. Adm. 041/17, Reg. 6509, a partir da data do 134 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 19/01/2017; Giovanna Ferreira Schimmelpfeng Ramos, Proc.Adm. 135 
045/17, Reg. 7842, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 20/01/2017; Marcos Gonçalves 136 
da Cruz, Proc. Adm. 451/16, Reg. 7212, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 137 
09/12/2016, há TCD das anuidades de 2010 a 2016; Marcos Leandro Nonemacher, Proc. Adm. 465/16, Reg. 138 
7892, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 23/12/2016, há TCD das anuidades de 2014 a 139 
2016; Paulo de Tarso Mayrhofer, Proc. Adm. 027/17, Reg. 5127, a partir da data do protocole requerimento 140 
assinado, isto é, 10/01/2017; Reinhold Stephanes Junior, Proc. Adm. 471/16, Reg. 6695, a partir da data do 141 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 27/12/2016; Sérgio Silveira de Barros, Proc. Adm. 473/16, Reg. 5857, 142 
a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 29/12/2016, há TCD das anuidades de 2014 a 2016.    143 
5.2 Processos da Fiscalização: SICREDI: O presidente da comissão de fiscalização Marcos Kruse, relata que 144 
em decorrência de algumas sessões plenárias discutidas anteriormente os processos contra os gerentes de 145 
negócios da cooperativa de crédito SICREDI estão chegando a quase trezentos processos e sugere que se leve ao 146 
Conselho Federal através de nossa assessoria jurídica a expor, seja em reunião com a comissão de justiça, seja 147 
em sessão plenária do COFECON de forma que de maneira mais alinhada, pudesse haver uma consolidação em 148 
bloco dos processos, tornando-os também como meio de novas demandas de outros regionais, visto que ainda 149 
não se tem conhecimento de outros CORECONs em processos semelhantes. Após discussão o Presidente em 150 
exercício informa que a plenária aprova a ida de nossa assessoria jurídica à Brasília e também solicita o apoio do 151 
conselheiro federal Sergio Hardy neste grande assunto junto aos seus pares. 5.3 – UNILA: O presidente da 152 
comissão Marcos Kruse relata que em relação ao processo licitatório que a UNILA visa buscar empresas para 153 
tarefas de engenharia como atividade principal e secundária em várias atividades inclusive voltada à profissão do 154 
economista, relata que na liminar impetrada pelo Conselho e posteriormente revogada citando que o MPF cita 155 
em não atender nossa liminar, em leitura da sentença em Primeira Instância, o conselheiro Marcos Kruse relata 156 
parte das especificidades técnicas para contratação da empresa e dentre tantas citadas, em seu entendimento, 157 
atividades privativas de economistas. O assessor jurídico Rafael Moro relata que apesar da decisão firmada, 158 
relata que as atividades principais constantes no edital não são de nossa área, contudo nas atividades, chamadas 159 
aqui secundárias, são próprias aos economistas. O conselheiro Maurício Cadenas relata que se deve informar no 160 
recurso em Segunda Instância que deva estar consignado a participação de economistas, mas não precisando 161 
alterar o edital. O Senhor Presidente em exercício pede votação e após discussão a plenária acata recorrer da 162 
decisão judicial. 6 - COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS: 6.1 – 3ª Reformulação Orçamentária de 163 
2016 – Resolução 003/2017: O Senhor Presidente em exercício passa a palavra ao Conselheiro Odisnei Bega, 164 
presidente desta comissão de tomada de contas que relata que em virtude de ajustes, cita a rescisão de contrato 165 



de trabalho de Gilberto C. Miranda Junior e de um repasse maior da cota parte ao Conselho Federal houve a 166 
necessidade de efetuar essa terceira reformulação, após relato e votação, com abstenção do voto do conselheiro 167 
Eduardo Moreira Garcia, aprova-se, através da resolução 003/2017. 6.2 – Aprovação da Prestação de Contas 168 
do exercício 2016 – Resolução 004/2017: O Conselheiro Odisnei Bega relata que em plenárias anteriores 169 
exigiu-se uma segunda reformulação orçamentária e apresentou os números e as justificativas, o conselheiro 170 
Paulo Brene membro da comissão de orçamento relata que é efetuado um acompanhamento de perto em relação 171 
as contas do Conselho e que os resultados estão em um patamar de normalidade. O gerente executivo Amarildo 172 
Santos relata que em virtude do atraso do envio dos carnês da anuidade de 2017 em torno de vinte dias, 173 
ocasionou uma queda da arrecadação em dezembro previsto, o que normalizará já em janeiro. O Conselheiro 174 
Ronaldo Antunes relata e enaltece o trabalho na arrecadação em época tão difícil. O presidente Celso Bernardo 175 
relata ainda o trabalho executado na manutenção do patrimônio, no ajuste do plano de cargos e salários e da 176 
viagem ao SINCE que exigiram gastos e trabalho de todos. Após votação, aprovam-se as contas através da 177 
Resolução 004/2017.  7 – FUNCIONÁRIOS DO CORECONPR – Acordo coletivo de trabalho 2017/2018: 178 
Dando continuidade o Senhor Presidente em exercício relata que após os debate decidiu-se: O reajuste se dará 179 
pelo índice do INPC no período de abril/2016 a março/2017, com arredondamento para cima no percentual para 180 
fins de cálculo; o auxílio alimentação passa para R$ 37,00 (trinta e sete reais) por dia seguindo as regras atuais e 181 
mantendo o percentual de 50% (cinquenta por cento) a mais no mês de dezembro, nas mesmas regras; Licença 182 
paternidade, a plenária aprovou o período de 07 (sete) dias de afastamento;  Licença sem vencimento, não foi 183 
aprovada, mas em caso concreto de necessidade, a plenária voltará a discutir e trazer definição pontual; Auxílio 184 
creche não foi aprovada e a plenária solicita um estudo de impacto nas contas para voltar a discussão. Com essas 185 
novas decisões, a plenária aprova o Acordo. 8 – COMISSÃO DE EVENTOS: 8.1 – 22º ENESUL – Projeto: O 186 
Senhor Presidente em exercício passa a palavra para o coordenado da comissão de eventos Eduardo Garcia que 187 
relata que estamos com o projeto do 22º ENESUL – Encontro de Economistas da Região Sul, desta vez em um 188 
formato um pouco diferente dos anteriores, em concordância dos outros Regionais conforme reunião de trabalho 189 
realizada anteriormente e conduzida pela nossa Presidente Maria de Fátima Miranda. Relata ainda que os temas 190 
principais do evento abordarão as Finanças Públicas dos três Estado do Sul, o Mercado de Trabalho do 191 
economista e a Lei do Economista em tramitação no congresso nacional, relata ainda o painel da economia do 192 
crime, sugestão aceita por todos os regionais e será convidado o economista Pery Shikida de Toledo/PR e para a 193 
palestra magna Gesner de Oliveira. Com o orçamento no projeto na ordem de noventa mil reais, o presidente da 194 
comissão, relata e acredita num custo menor. A conselheira Solídia Santos relata que como é de conhecimento de 195 
todos, que o evento será realizado nas novas instalações da FAE Business School, com teatro para 250 lugares e 196 
amplo espaço, sem custo para o CORECONPR. Após o debate a Plenária aprova o projeto. 8.2 –7° Torneio 197 
Paranaense de Economia e 2ª Gincana Sul – projeto e regulamentos, Resolução 005/2017 - O conselheiro 198 
Eduardo Garcia que relata que o torneio e a gincana sul, sucesso no ano passado, repetirá o formato e que os 199 
vencedores em ambos os certames, irão para a Gincana Nacional em Belo Horizonte junto ao XXII CBE. 200 
Ressalta ainda que os custos da dupla vencedora da gincana sul, são custeados pelos três Regionais. Após debate, 201 
o projeto é homologado, idem também ao regulamento através da Resolução 005/2017. 8.3 – Definições da 202 
Comissão do 7º Torneio Paranaense de Economia e 2ª Gincana Sul – portaria 019/2017: O coordenador da 203 
Comissão Eduardo Garcia apresenta os membro da Comissão do 7º Torneio Paranaense de Economia e 2ª 204 
Gincana Sul: coordenador conselheiro Jackson Teixeira Bittencourt, conselheiro Eduardo Moreira Garcia, 205 
gerente executivo Amarildo Santos e Assessor da Presidência Gilberto Coelho de Miranda Junior. O conselheiro 206 
Paulo Brene relata da importância deste evento e cita que dois dos participantes e vencedores da etapa nacional 207 
estão já na metade de um mestrado e o outro com a excelente nota a ANPEC saltou do mestrado direto para o 208 
doutorado na UEM. Após debate, a comissão é homologada, através da Portaria 019/2017 8.4 – Projeto 209 
Entenda de Economia: O Coordenador da comissão Eduardo Garcia relata que pretende dar continuidade a esse 210 
Projeto e Regulamento e relata ainda que com apoio dos delegados regionais deixa em aberto o formato, caso o 211 
realizem. Em algumas cidades a tenda já está saturada e não descarta a participação em eventos em conjuntos 212 
com outras entidades, simpósios e palestras. Após debate, o projeto é homologado. 8.5 – 1º Concurso de 213 
Redação – projeto e regulamento – Resolução 006/2017: O coordenador da comissão Eduardo Garcia relata 214 
que devido a greve das escolas no segundo semestre de 2016 o projeto anteriormente aprovado teve que ser 215 
cancelado. A proposta é retomá-lo com a mesma proposta e conta com a participação dos conselheiros e 216 
colaboradores na realização deste evento. O presidente Celso Bernardo relata que mantém o escopo nas escolas 217 
estaduais para alunos do terceiro ano do ensino médio e nesta primeira fase para as escolas de Curitiba e em 218 
algumas da região metropolitana, com premiação para os alunos, para os professores orientadores e para as 219 
escolas. E que servirá como projeto piloto para atingirmos outras regiões do Estado. Ressalta ainda que mediante 220 



esses vários eventos previstos para o ano de 2017 pede o empenho, tempo e trabalho das comissões em prol 221 
sucesso a todos os eventos. Após debate, o projeto é homologado, idem também ao regulamento através da 222 
Resolução 006/2017.  9 – REGISTRO DE ESTUDANTE – Alterações nos procedimentos para Registro, 223 
resolução 007/2017:  O presidente Celso Bernardo relata que em atendimento a solicitação do Conselho Federal, 224 
as carteira de estudante passarão a ter validade desde a sua emissão até a colação de grau do aluno e não mais 225 
com prazo de um ano, isso reduzira custo e trabalho e o acompanhamento se dará junto as instituições na qual os 226 
alunos estão matriculados. A plenária aprova a Resolução 007/2017. 10. ASSUNTOS GERAIS: 10.1 – Informe 227 
sobre a reunião de Delegados: o Senhor Presidente em exercício passa a palavra ao coordenador das delegacias 228 
economista Laércio Oliveira que relata que os delegados novos estão empolgados e juntamente com os demais 229 
farão os eventos previstos no calendário, como o Entenda de Economia, o lançamento do Prêmio Paraná, o 230 
ENESUL além de entrevistas e eventos em suas regiões onde os economistas sempre que forem requisitados 231 
podem participar, relata ainda que solicitaram cursos e minicursos no mesmo formato dos que são ofertados aqui 232 
na sede de Curitiba, os economistas possam levar para o interior uma vez que os alunos e os economistas recém-233 
formados solicitam e seria mais uma forma de trazer novos registros ao Conselho. Agradece a oportunidade e 234 
cumprimenta a todos. 10.2 – Informe sobre o andamento das decisões Plenárias anteriores:  O Senhor 235 
Presidente em exercício passa a palavra ao Gerente Executivo Amarildo Santos que relata que de uma solicitação 236 
do conselheiro Marcos Kruse e aprovada na Plenária anterior, está sendo confeccionado um quadro para 237 
acompanhamento das pendências e das decisões de assuntos relevantes. A plenária acompanha e parabeniza o 238 
trabalho efetuado. 10.3 – Palavra aberta aos Conselheiros: Sem registros. 10.4 – Próxima Reunião Plenária: 239 
O presidente Celso Bernardo relata que a próxima reunião plenária será no dia 07 de abril na sede do Conselho 240 
com exclusividade para assuntos da Fiscalização. 11-ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, o Senhor 241 
Presidente a em exercício agradece presença de todos e às dezenove horas dá por encerrados os trabalhos, e 242 
convida para a Cerimônia de Posse Festiva do Plenário a ocorrer na Sala Lourival de Torres Cardoso, auditório 243 
do CORECONPR; e dos quais eu, Gilberto Coelho de Miranda Junior, Assessor da Presidência do 244 
CORECONPR, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinado por mim, e pelo Presidente em 245 
Exercício do Conselho Regional de Economia da 6ª Região/PR e pelo Gerente Executivo Amarildo de Souza 246 
Santos. Curitiba, ao décimo sétimo dia do mês de março de 2017. 247 
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