
  

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 
ECONOMIA 6ª - REGIÃO - PARANÁ, REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2018. 2 
Ao vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, realizou-se a Primeira Reunião 3 
Ordinária do Conselho Regional de Economia, em sua sede própria, situada à Rua Professora Rosa 4 
Saporski, 989, Mercês, Curitiba - Paraná, sob a presidência do presidente, Economista Celso 5 
Bernardo, com a presença do Vice-presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt e dos 6 
Conselheiros Efetivos: Marcos Kruse, Maria de Fátima Miranda, Mirian Beatriz Schneider, Odisnei 7 
Antonio Bega, Paulo Rogério Alves Brene, Gina Gulineli Paladino, Laercio Rodrigues de Oliveira, 8 
Daniel Rodrigues Poit e Eduardo Moreira Garcia, e os Conselheiros Suplentes: Luis Alberto 9 
Ferreira Garcia, Tiago Jazynski, Ângela Aparecida Godói Amaral Broch, Eron José Maranho, 10 
Elhanã Maria Moreira Marcelino Farias e Angeliz Cristiane de Lima Suckow.  Justificaram 11 
ausências, as quais foram acatadas pelo Plenário, o Conselheiro Efetivo; por motivo de saúde 12 
Eduardo André Cosentino, e dos Conselheiros Suplentes: por motivo de trabalho Solídia Elizabeth 13 
dos Santos, por motivo de viagem Ademar Rogério Heylmann. Conforme prevê o Regimento 14 
Interno do CORECONPR, em seu Art. 8º, parágrafos 1º, 5º, 6º e 7º os Conselheiros Efetivos 15 
ausentes serão substituídos pelos Conselheiros Suplentes presentes, por designação da Presidente, 16 
para completar o quórum e convoca, primeiramente, os Conselheiros Suplentes do mesmo terço dos 17 
Conselheiros Efetivos ausentes. Assim, passam à condição de efetivos, somente para referida sessão 18 
a Conselheira Suplente Angeliz Cristiane de Lima Suckow. Contando ainda com a presença do 19 
Gerente Executivo do CORECONPR Amarildo de Souza Santos, do Assessor da Presidência 20 
Gilberto Coelho de Miranda Junior e da Assessora de Imprensa Fabiana, do Conselheiro Federal 21 
Suplente Luiz Antonio Rubin e do Assessor Jurídico Rafael Souza Moro. 1 - ABERTURA DOS 22 
TRABALHOS: Às dezoito horas, o Senhor Presidente Celso Bernardo declara aberta a sessão, 23 
tendo em vista o número regimental de Conselheiros presentes, passando a leitura da pauta da 24 
referida reunião extraordinária e, de antemão o Senhor Presidente solicitou um minuto de silêncio 25 
pela recuperação da mãe do conselheiro Eduardo André Cosentino pela recuperação em uma 26 
cirurgia de alto risco. Também solicita a inclusão de pauta no item oito homologação em ad 27 
referendum da conselheira Maria de Fatima Miranda como relatora no processo ético disciplinar nº 28 
013/2018 e também nomear o defensor dativo para o processo ético disciplinar nº 093/17. Incluir 29 
também em assuntos gerais, sobre os cursos no CORECON. Solicitação homologada pela Plenária. 30 
2 – POSSE AOS CONSELHEIROS QUE NÃO FORAM EMPOSSADOS NA 1ª REUNIÃO 31 
EXTRAORDINÁRIA DE 2018: O Senhor Presidente chama a conselheira Angeliz Cristiane de 32 
Lima Suckow a efetuar a assinatura de sua posse como conselheira suplente do segundo Terço para 33 
a gestão 2018-2020 eleita no pleito de 2017. A conselheira agradece pela indicação e que trabalhará 34 
no sentido de conduzir a mediação e arbitragem como um diferencial a mais para a profissão do 35 
economista deste Estado e coloca-se à disposição para contribuir com esta plenária. A plenária 36 
aplaude a nova conselheira. 3 - APROVAÇÃO DA ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 37 
2017, realizada em 15 de dezembro de 2017 e da 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2018, 38 
realizada em 04 de janeiro de 2018. O Senhor Presidente Celso Bernardo relata à Plenária se existe 39 
algo a ser comentado, discutido em relação às Atas. Declara-as aprovadas. 4 - COFECON- 4.1 – 40 
Notícias do COFECON: o Senhor Presidente Celso Bernardo relata que esteve na solenidade de 41 
posse da nova presidência do Conselho Federal, juntamente com o conselheiro Odisnei Bega e 42 
outros representantes e relata que o presidente Wellington Leonardo da Silva se propôs a ouvir e 43 
ajudar em todas as reivindicações de nosso regional; desde o presidente Paulo Dantas, cujo mandato 44 
em meados de 2014, nosso Conselho conquistou um enorme respeito pelo trabalho realizado e pela 45 
competência e lisura dos conselheiros, dos presidentes que aqui passaram e dos funcionários na 46 
realização das atividades e nas contribuições ao Sistema. O Senhor Presidente passa a palavra ao 47 
conselheiro federal suplente Luiz Antonio Rubin que relata que primeiramente agradece a 48 
presidente que o antecedeu, Maria de Fatima Miranda pela indicação ao posto de conselheiro 49 



  

federal suplente, e que desenvolverá não um projeto pessoal, mas em curto prazo contribuir para a 50 
profissão do economista e que esta primeira convocação praticamente pouco contribuiu porque não 51 
ocorreu o feedback do conselheiro efetivo Sergio Hardy, que por motivos pessoais intransferíveis de 52 
ultima hora não pode comparecer à plenária, então preferiu não se manifestar nas indicações das 53 
comissões e núcleos do COFECON. Relata ainda que fará um trabalho de continuidade alinhado às 54 
contribuições do projeto proposto pelo conselheiro Hardy para 2018 no que diz respeito à 55 
capacitação profissional do economista, seja na perícia, seja na mediação e arbitragem, matéria que 56 
domina. Relata ainda que precisará de mais umas reuniões do COFECON para se familiarizar com a 57 
rotina e adequar-se nas comissões de trabalho, relata ainda que o presidente Wellington Leonardo 58 
também deverá iniciar seu projeto de trabalho no Conselho Federal a partir da próxima reunião, aí 59 
saberemos o rumo a ser tomado. Tem ciência dos grupos ideológicos que travam os embates acerca 60 
dos assuntos em pauta nas plenárias e que neste momento, depende das informações que o 61 
conselheiro Sergio Hardy venha a informar, seja no projeto viável de capacitação profissional, seja 62 
nos trabalhos nos quais será indicado. A conselheira Gina Paladino relata que seja visto o regimento 63 
do Conselho Federal em relação a esta instabilidade que ocorre no atual momento em relação ao 64 
conselheiro efetivo. O que institucionalmente pode ser feito. O Senhor Presidente Celso Bernardo 65 
relata que em virtude do conselheiro não estar presente na plenária prefere aguardar o momento em 66 
que possa estar para trazer à tona esse assunto, entende que com a expertise e respeito que 67 
conquistou tanto aqui como no COFECON pode e deve trabalhar em prol do Sistema. O conselheiro 68 
Luiz Rubin relata que consegue contato com o conselheiro Sergio Hardy sempre que necessário 69 
sabendo que ele pode contribuir mesmo não estando presente. O Senhor Presidente Celso Bernardo 70 
relata que se o Conselho Federal assim entender, podemos trabalhar de outra forma, se ocorrer 71 
dificuldade de comunicação entre os conselheiros federais do Paraná evitando assim 72 
constrangimento e que decisões prematuras venham atrapalhar a excelente reputação acima citada. 73 
Após discussão o Senhor Presidente passa a palavra a conselheira Maria de Fatima Miranda que 74 
relata que existem dois cenários, sendo o primeiro é a não comunicação dos fatos e mandar o 75 
conselheiro suplente para a Plenária e o segundo cenário é a participação do conselheiro efetivo na 76 
reunião em Brasília e deixar de relatar em nossa plenária. A plenária sugere trazer essa pauta na 77 
próxima reunião plenária para discussão. 5 – COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: O Senhor 78 
Presidente passa a palavra, ao Conselheiro Marcos Kruse, Presidente da Comissão de Fiscalização, 79 
que relata brevemente os processos administrativos de inscrições e cancelamentos, abaixo 80 
relacionados, que posteriormente são deferidos ou indeferidos pelos membros da Plenária. 5.1 - 81 
Inscrições/Cancelamentos: Registros Definitivos (deferidos): Maria Aparecida Felix da Silva, 82 
Reg. 8532, UNIVEL, Delegacia de Cascavel; Carlos Silvério de Barros, Reg. 8533, UFPR, 83 
Delegacia de Curitiba; Vitor Pestana Ostrensky, Reg. 8535, UFPR, Delegacia de Curitiba; Augusto 84 
Ripka Barbosa, Reg. 8434, UFPR, Delegacia de Curitiba; Fabricio Gonçalves Borges, Reg. 8537, 85 
UFPR, Delegacia de Curitiba; Lorena Fanucchi, Reg. 8536, UEL, Delegacia de Londrina; Mario 86 
Adildon Falat, Reg. 8538, Santa Cruz, Delegacia de Curitiba; José Luiz Bassani, Reg. 8539, 87 
UNIOESTE Cascavel, Delegacia de Cascavel; Aldineia de Lima Pereira Simioni, Reg. 8422, Santa 88 
Cruz, Delegacia de Curitiba; Luan Vinicius Bernardelli, Reg. 8377, UENP, Delegacia de Santo 89 
Antonio da Platina; Luiz Fernando Kasprik, Reg. 8542, FAE, Delegacia de Curitiba; Lina Tiemi 90 
Sanada, Reg. 8540, UEL, Delegacia de Londrina; Marcelo Ferreira dos Santos Junior, Reg. 8544, 91 
FAE, Delegacia de Curitiba; Jasson Antonio Moreira, Reg. 8545, PUC-PR, Delegacia de Curitiba; 92 
Arthur Pinto Pentagna, Reg. 8549, UFPR, Delegacia de Curitiba; Valdecyr Catrochio, Reg. 8547, 93 
Marília, Delegacia de Londrina; Michelli Gonçalves Stumm, Reg. 8551, UFPR, Delegacia de 94 
Curitiba; Paulo Cesar Boaria, Reg. 8552, UFFS, Delegacia de Guarapuava; Itaiana Patrícia de 95 
Souza, Reg. 8556, FAE, Delegacia de Curitiba; Registros Recém Formado sem diploma 96 
(deferidos): Rodolfo Santos Wolf, Reg. 8534, UFPR, Delegacia de Curitiba; Gabriel Mizukawa, 97 
Reg. 8541, UFPR, Delegacia de Curitiba; Registro Definitivo de Pessoa Jurídica (deferidos): 98 



  

K&F Consultoria Empresarial, Reg. 686, Delegacia de Guarapuava; Desenvolver Gestão e 99 
Planejamento Ltda., Reg. 687, Delegacia de Curitiba;  Registro de Estudante (deferido): André 100 
Luiz Mazur da Silva, Reg. E-2628, UEM, Delegacia de Maringá.   5.2 – Processos da 101 
Fiscalização: Extinção de Registro por Falecimento (deferidos): Alexandre Dantas Souza, Proc. 102 
Adm. 025/18, a partir da data de óbito, isto é, 08/03/2016, as anuidades de 2004 a 2017 serão 103 
canceladas, conforme legislação do profissional economista (Resolução 1853/11); Valdinei José 104 
Peloi, Proc. Adm. 677/17, a partir da data de óbito, isto é, 17/03/2016, a anuidade de 2017 será 105 
cancelada conforme legislação do profissional economista (Resolução 1853/11); Ativo com 106 
desconto (deferidos): José Moraes Neto, Proc. Adm. 663/17, Reg. 836, a partir da data do 107 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 08/12/2017, sendo concedido o desconto de 90% da 108 
anuidade a partir de 2018; Tutomo Tanoue, Proc. Adm. 547/17, Reg. 796, a partir da data do 109 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 19/12/2017, sendo concedido o desconto de 90% da 110 
anuidade a partir de 2018; Suspensão de Registros por desemprego (deferidos): Carlos Müller, 111 
Proc. Adm. 010/18, Reg. 3644, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 112 
03/01/2018 até 03/01/2019; Dirceu Cordeiro de Paula, PRoc. Adm. 671/17, Reg. 8115, a partir da 113 
data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 13/12/2017 até 13/12/2018, há TCD das 114 
anuidades de 2016 e 2017; Michael Robson Somer, Proc. Adm. 684/17, Reg. 7961, a partir da data 115 
do protocolo e requerimento assinado, isto é, 19/12/2017 até 19/12/2018; Suspensão de Registros 116 
por Ausência ao exterior (deferidos): Frederico Barbosa Bez Batti, Proc. Adm. 012/18, Reg. 117 
7516, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 03/01/2018 até 03/01/2020; 118 
Juliano Eric Ribas, Proc. Adm. 688/12, Reg. 6873, a partir da data do protocolo e requerimento 119 
assinado, isto é, 21/12/2017 até 21/12/2019; Prorrogação da Suspensão de Registros por 120 
desemprego (deferidos): Ana Paula Fiori Moura, Proc. Adm. 003/17, Reg. 8341, a partir da data 121 
do vencimento da primeira suspensão, isto é, 02/01/2018 até 02/01/2019; Andrea Cristina de Faria, 122 
Proc. Adm. 031/17, Reg. 7543, a partir da data do vencimento da primeira suspensão, isto é, 123 
13/01/2018 até 13/01/2019; Joelci Dannacena, Proc. Adm. 385/16, Reg. 7526, a partir da data do 124 
vencimento da primeira suspensão, isto é, 18/10/2017 até 18/10/2018; Leonardo Antonio Santin 125 
Gardenal, Proc. Adm. 084/17, Reg. 8037, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto 126 
é, 19/01/2018 até 19/01/2019; Maria Cristina Boguchevski Nogas, Proc. Adm. 466/16, Reg. 8163, a 127 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 23/12/2017 até 23/12/2018; Paulo 128 
Roberto Germiniano de Oliveira, Proc. Adm. 016/17, Reg. 1258, a partir da data do protocolo e 129 
requerimento assinado, isto é, 04/01/2018 até 04/01/2019; Paulo Soares Martins, Proc. Adm. 130 
388/16, Reg. 7215, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 16/12/2017 até 131 
16/12/2018; Robson Thiago Guedes da Silva, Proc. Adm. 024/17, reg. 7803, a partir da data do 132 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 09/01/2018 até 09/01/2019; Cancelamento de Registros 133 
por Aposentadoria (deferidos): Antonio Agenor Denardi, Proc. Adm. 673/17, Reg. 2602, a partir 134 
da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 13/12/2017; Carleones Romão Batista, Proc. 135 
Adm. 658/17, Reg. 3346, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 06/12/2017; 136 
Chang Man Yu, Proc. Adm. 681/17, Reg. 6690, a partir da data do protocolo e requerimento 137 
assinado, isto é, 20/12/2017, há débitos das anuidades de 2016 e 2017; Edson Francisco Stein, Proc. 138 
Adm. 014/18, Reg. 5032, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 04/01/2018; 139 
Manuel Luis Neto, Proc. Adm. 672/17, Reg. 4634, a partir da data do protocolo e requerimento 140 
assinado, isto é, 13/12/2017; Maria de Lourdes Tomio Stein, Proc. Adm. 016/18, Reg. 2645, a partir 141 
da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 04/01/2018; Ney Teixeira de Freitas 142 
Guimarães, Proc. Adm. 630/17, Reg. 2207, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 143 
isto é, 20/11/2017; Walter Antonio Petruzziello, Proc. Adm. 667/17, Reg. 2681, a partir da data do 144 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 11/12/2017; Cancelamento de Registros por 145 
Aposentadoria (deferido com ressalvas): Valdir Alberto Rossi, Proc. Adm. 245/16, Reg. 5478, 146 
plenária em vista do grande valor devido pelo economista, orienta rever amparo legal, levantamento 147 



  

do saldo prescrito, e em saldo, executar a cobrança, deferir a partir da data do requerimento 148 
assinado; Cancelamento de Registros por Não Exercício da Profissão (deferidos): Adalberto 149 
Gonçalves Callado, Proc. Adm. 008/18, Reg. 3412, a partir da data do protocolo e requerimento 150 
assinado, isto é, 03/01/2018; Eliane Aparecida Gracioli Rodrigues, Proc. Adm. 679/17, Reg. 7279, a 151 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 18/12/2017; Heitor Blitzkow, Proc. 152 
Adm. 002/18, Reg. 7788, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 22/12/2017; 153 
Irohy Silveira Marcondes Junior, Proc. Adm. 657/17, Reg. 3349, a partir da data do protocolo e 154 
requerimento assinado, isto é, 05/12/2017; José Antonio Nunes, Proc. Adm. 669/17, Reg. 2891, a 155 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 12/12/2017; Layza Karine Gasparin, 156 
Proc. Adm. 024/18, Reg. 6601, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 157 
17/01/2018; Lucio Scheuer, Proc. Adm. 545/17, Reg. 6334, a partir da data do protocolo e 158 
requerimento assinado, isto é, 09/10/2017; Maria Eduvirge Marandola, Proc. Adm. 670/17, Reg. 159 
6147, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 12/12/2017; Milene Louise 160 
Gelenski, Proc. Adm. 661/17, Reg. 7539, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto 161 
é, 07/12/2017; Valdir Lopes Gouveia, Proc. Adm. 023/18, Reg. 7289, a partir da data do protocolo e 162 
requerimento assinado, isto é, 16/01/2018; Cancelamento de Registro por Sentença Judicial 163 
(deferidos): Antonio Pereira dos Santos, Proc. Adm. 4280/05, Reg. 2925, conforme sentença 164 
judicial, datada de 02/08/2016 – 15ª Vara Federal de Curitiba, na qual determinou a nulidade da 165 
execução fiscal nº 5008785-04-2016.4.04.7000/PR; Massachi Assakawa, Proc. Adm. 782/01, Reg. 166 
2192, conforme sentença judicial – datada de 02/07/2016 da 5ª Vara Federal de Maringá, a qual 167 
determinou extinta a execução fiscal nº 5010704-24.2013.4.04.7003/PR; Panpa – Planejamento 168 
Agropecuário Norte do Paraná, Proc. Adm. 253/17, Reg. 15, Empresa já havia solicitado 169 
cancelamento do registro através do processo administrativo 286/2003 o qual foi arquivado por falta 170 
de documentos. Conforme sentença judicial, a qual determinou extinta a execução fiscal nº 171 
5016156-15.2013.404.7003/PR, a Plenária aprova o cancelamento do registro e baixa dos débitos 172 
das anuidades de 2013 a 2016 e 2017 (proporcional); Brambilla e Carneiro S/C Ltda., Proc. Adm. 173 
409/17, Reg. 414, Conforme sentença judicial, a qual determinou extinta a execução fiscal nº 174 
5004341-56.2015.404.7001/PR e reconheceu o encerramento das atividades em 30/11/2000, a 175 
Plenária aprova o cancelamento do registro e baixa dos débitos das anuidades de 2013 a 2016 e 176 
2017 (proporcional). Cancelamento de Registros por Não Exercício da Profissão (indeferidos): 177 
Celia Bolgenhagen, Proc. Adm. 071/17, Reg. 7425, economista recorreu da decisão pelo 178 
indeferimento e nova documentação apresentada a plenária após discussão, mantem a decisão; 179 
Fernando Antonio Veloso Griz, Proc. Adm.685/17, Reg. 4907, economista ocupa cargo de auditor 180 
na Paranaprevidência, com atividades de economista. Tem como requisito para o cargo registro no 181 
conselho de classe correspondente e também pela Lei estadual 7832/84. Após discussão a plenária 182 
decide pelo indeferimento. Exercício Irregular da Profissão: AZC Fomento Comercial, Proc. 183 
Adm. 120/11, empresa não alterou objeto social, atividade do economista, procede auto de infração 184 
com aplicação de multa; Slogam Consultoria e Treinamentos Ltda., Proc. Adm. 167/17 empresa não 185 
alterou objeto social, procede auto de infração com aplicação de multa; Perícias Judiciais, Proc. 186 
Adm. 360/17, diferenciação e atuação não sendo exercida por contadores ou economistas, procedem 187 
auto de infração com aplicação de multa; Z.F.Assessoria Financeira e Adm. Cobranças: Proc. Adm. 188 
276/14 empresa não alterou objeto social, procede auto de infração com aplicação de multa; 189 
Reserva Mercantil Financeira Ltda. Proc. Adm. 452/14, recurso intempestivo, procede auto de 190 
infração com aplicação de multa; Poltronieri & Vilet Consultoria Empresarial Ltda. Proc. Adm. 191 
344/16, empresa com objeto social com atividade do economista, procede auto de infração com 192 
aplicação de multa; MF Consultores Ltda. Proc. Adm. 088/17, empresa com objeto social com 193 
atividade do economista, procede auto de infração com aplicação de multa. Outros assuntos da 194 
fiscalização: Fiscalização na COPEL, Câmara Municipal de Curitiba – Prefeitura, Fomento 195 
Paraná e SESCOOP: Na sequência, o Senhor Presidente passa a palavra para o presidente da 196 



  

comissão, conselheiro Marcos Kruse que relata que a comissão, juntamente com os setores de 197 
fiscalização e da assessoria jurídica realizaram visitas na Câmara Municipal de Curitiba – CMC, na 198 
COPEL e na Fomento Paraná, esta última com a presença do Presidente Celso Bernardo, e 199 
recebemos a visita de representantes da OCEPAR/SESCOOP. Entre os assuntos abordados foram 200 
os processos que o Conselho abriu contra os funcionários destes órgãos que desempenham 201 
atividades exclusivas de economistas, sem esta formação. Na COPEL totaliza até o momento 94 202 
(noventa e quatro) processos contra contadores e 153 (cento e cinquenta e três) processos contra 203 
administradores. Na CMC, 53 (cinquenta e três) processos abertos e não notificados. Na autuação 204 
desse grande numero de processos, somam-se a estes, a situação contra a Prefeitura de Curitiba; os 205 
órgãos trabalharão para dirimir estes atos, é fato que outros conselhos também estão atuando neste 206 
mesmo sentido, salvaguardando, dentro da lei, suas profissões. As promessas de ajustes, de 207 
cumprimento do que o Conselho orienta para os cargos, como discutido na Plenária, pelo fato das 208 
contratações serem oriundas de concurso público, esbarra na dificuldade de remanejamento dos 209 
ocupantes atuais nos referidos cargos. Discutiu-se também o trabalho intensivo do Conselho nos 210 
próximos editais para concursos públicos destes órgãos na defesa da profissão e da garantia dos 211 
direitos dos economistas a exclusividade nos cargos. Na discussão a Plenária sugere um Termo de 212 
Ajuste de Conduta – TAC destas organizações a fim de que efetivamente possamos continuar o 213 
trabalho e até como um facilitador para as próximas fases da fiscalização e em processos futuros. A 214 
Plenária entende que cada instituição é ímpar e reage de forma diferente a fiscalização; não tem 215 
como deixar de fiscalizar. A Plenária decide dar continuidade de autuação nos processos contra os 216 
funcionários da COPEL (administradores e contadores) com aplicação da multa. Quanto aos 217 
processos da Prefeitura de Curitiba/CMC, os processos serão arquivados. Neste interim sugere que, 218 
de forma institucional, a presidência, e a comissão de fiscalização possam se reunir e firmar um 219 
compromisso unilateral para os cargos exclusivos do economista nas organizações seja através de 220 
ementa às leis de criação destes cargos em empresas públicas e no caso da COPEL adequação legal 221 
das funcionalidades para o cargo. Enunciados: O presidente da comissão de fiscalização Marcos 222 
Kruse relata que em conjunto com o setor de fiscalização e a assessoria jurídica elaborou quinze 223 
enunciados que irão contribuir no trabalho da fiscalização, parametrizando as informações, a 224 
plenária aprova a decisão e espera a colaboração para aumentar esse número com novos enunciados 225 
à medida que surgir demanda. Suspensão de Registros por nomeações em cargo público ou 226 
desemprego: O presidente da comissão de fiscalização Marcos Kruse pede a plenária e a assessoria 227 
jurídica parecer ou estudo em relação aos economistas que em virtude de assumir um cargo público 228 
(seja no executivo, seja no legislativo) em período maior do que hoje é previsto o prazo para 229 
suspensão, por exemplo, um prefeito que exercerá o cargo por quatro anos, evite o cancelamento do 230 
registro. Semelhante a esta, situações de cancelamento por desemprego também por período maior 231 
do que atualmente é regulamentado hoje. 6 – COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS: 6.1 – 2ª 232 
Reformulação Orçamentária de 2017 – Resolução 001/2018: O Senhor Presidente passa a 233 
palavra ao Conselheiro Eduardo Moreira Garcia, presidente desta comissão de tomada de contas 234 
que relata que em virtude de ajustes, cita que em momentos de crise é natural a queda da 235 
arrecadação, houve a necessidade de efetuar essa segunda reformulação, visto aumento nas contas 236 
de reformas nas instalações, somando a saída do Sindicato, despesas de envio dos novos carnês, 237 
após relato e votação aprova-se, através da Resolução 001/2018. 6.2 – APROVAÇÃO DA 238 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 – RESOLUÇÃO 002/2018: O Conselheiro 239 
Eduardo Moreira Garcia relata que em análise dos relatórios apresentados, acompanhados dos 240 
demais membros da comissão, relata que pela primeira vez as receitas previstas não alcançaram a 241 
prévia e exigiu-se uma segunda reformulação orçamentária e apresentou os números e as 242 
justificativas, após discussão a plenária aprova as contas através da Resolução 002/2018. O 243 
conselheiro Paulo Brene membro da comissão de orçamento relata que é efetuado um 244 
acompanhamento de perto em relação as contas do Conselho e que os resultados estão em um 245 



  

patamar satisfatório, entretanto preocupa-se com a situação futura do Conselho, nessa ordem, em 246 
curto prazo as receitas não cobrirão as despesas. Após discussão a plenária apresenta preocupação 247 
neste sentido, sugere estudo de impacto que as aposentadorias nos órgãos públicos e nas 248 
universidades, cancelando os registros e os cargos que não estão sendo substituídos por economistas 249 
registrados, além da reserva de mercado que ainda padece da regulamentação que tramita no 250 
Congresso Nacional. Preza que a fiscalização continue neste ritmo, na mesma intensidade de 251 
trabalho, digno de elogio e que busque alternativas para manter os economistas com seus registros 252 
ativos e adimplentes. O Senhor Presidente ciente da situação econômica do Conselho, verificará o 253 
movimento dos últimos dez anos das contas do Conselho em suas principais contas, a fim de 254 
vislumbrar o cenário para o futuro, um grupo de trabalho nesse sentido com a participação dos 255 
conselheiros e indica os membros da comissão de tomada de contas, além do Senhor Presidente, e 256 
dos conselheiros Maria de Fatima Miranda, Ângela Aparecida Godói Amaral Broch, Daniel 257 
Rodrigues Poit e Marcos Kruse, a plenária aprova esse grupo de trabalho. 7 – FORMAÇÃO DE 258 
COMISSÕES DE TRABALHO, NÚCLEOS E OUVIDORIA: Dando continuidade o Senhor 259 
Presidente Celso Bernardo relata que as comissões, núcleos e ouvidoria são sempre escolhidas e 260 
definidas na primeira Reunião Plenária do Ano e para este seu mandato se faz necessário à plenária 261 
indicar as comissões, e núcleos para o exercício de 2018. 7.1 – Homologação em ad referendum 262 
da Portaria 009/2018 a qual designa componentes do Núcleo de Peritos do CORECONPR 263 
para o exercício 2018: O Senhor Presidente relata e informa a plenária os componentes do Núcleo 264 
de Peritos, os conselheiros Marcos Kruse, Tiago Jazynski e Elhanã Maria Marcelino Moreira, sob a 265 
coordenação do primeiro. Aprovada em ad referendum. 7.2 – Comissões Temáticas – Portaria 266 
011/2018: Comissão Especial para Acompanhamento, Conferência e Desfazimento de Bens: O 267 
Senhor Presidente relata e plenária aprova como coordenador o vice-presidente Carlos Magno 268 
Andrioli Bittencourt e mais os conselheiros Daniel Rodrigues Poit e Eduardo Moreira Garcia; 269 
Comissão de Eventos: O Senhor Presidente relata e a plenária aprova os nomes de Eduardo 270 
Moreira Garcia coordenador, e mais os conselheiros Mirian Beatriz Schneider, Lucas Lautert 271 
Dezordi, Solídia Elizabeth dos Santos do Gerente Executivo Amarildo da Silva Santos e do 272 
Assessor da Presidência Gilberto Coelho de Miranda Junior; Comissão de Capacitação 273 
Profissional: O Senhor Presidente relata e a plenária aprova como coordenadora Solídia Elizabeth 274 
dos Santos, e mais os conselheiros Eduardo Moreira Garcia, Maria de Fátima Miranda, Ângela 275 
Aparecida do Amaral Broch, Daniel Rodrigues Poit, Angeliz de Lima Suckow, o presidente Celso 276 
Bernardo, o vice Carlos Magno Andrioli Bittencourt; Comissão do CORECON Acadêmico: O 277 
Senhor Presidente relata e a plenária aprova os nomes de Laércio Rodrigues de Oliveira como 278 
coordenador, mais os conselheiros Luis Alberto Ferreira Garcia, Mirian Schneider Braun, Solídia 279 
Elizabeth dos Santos e Paulo Rogério Alves Brene; Comissão de Relações Institucionais e 280 
Orçamento Público: O Senhor Presidente relata e a plenária aprova os nomes do presidente Celso 281 
Bernardo, como coordenador, mais os conselheiros Gina Gulineli Paladino, Maria de Fatima 282 
Miranda, Odisnei Antonio Bega, Eduardo André Cosentino, Claudio Shimoyama, Eron José 283 
Maranho, Marcelo Ling Tosta da Silva e dos delegados regionais do Conselho; Comissão do 28º 284 
Prêmio Paraná de Economia: O Senhor Presidente Celso Bernardo relata que indica como 285 
coordenador o conselheiro Tiago Jazynski e mais os conselheiros Maria de Fátima Miranda e Luis 286 
Alberto Ferreira Garcia, e do gerente executivo Amarildo de Souza Santos e do assessor da 287 
presidência Gilberto Coelho de Miranda Junior na composição da comissão para 2018, a plenária 288 
aprova. 7.3 – Núcleos; portaria 011/2018: O Senhor Presidente relata e a plenária decidiu pelos 289 
coordenadores: Núcleo de Perícia Econômico-Financeira: conselheiro Marcos Kruse; Núcleo de 290 
Mediação e Arbitragem: conselheira Angeliz de Lima Suckow, Núcleo dos Coordenadores dos 291 
Cursos de Economia: conselheiro Luis Alberto Ferreira Garcia; Núcleo de Economia 292 
Empresarial: conselheiro Eduardo André Cosentino; Núcleo Comitê de Olho na Transparência: 293 
vice-presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt; 7.4 – Designações de Ouvidor do 294 



  

CORECONPR, Coordenador das Delegacias Regionais e do Coordenador da Subsede Norte – 295 
Portaria 013/2018: o Senhor Presidente Celso Bernardo relata e a plenária aprova as indicações: 296 
Ouvidor do CORECONPR: conselheiro Daniel Rodrigues Poit; Designação de Coordenador 297 
das Delegacias Regionais e Coordenador da Subsede Norte: conselheiro Laércio Rodrigues de 298 
Oliveira; 8 – Comissão de Ética: 8.1 – Homologação em ad referendum da Portaria 010/2018 a 299 
qual designa a conselheira Maria de Fatima Miranda como relatora do Processo Ético Disciplinar 300 
093/17, Economista Darclê Fridrich: 9 - 28° PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA: 9.1 - 301 
Aprovação do Projeto e Regulamento do 28° Prêmio Paraná de Economia: - Resolução 302 
003/2018 O Senhor Presidente passa a palavra ao coordenador, conselheiro Tiago Jazynski que 303 
apresenta o Projeto e Regulamento. O lançamento do 28º Prêmio Paraná de Economia não terá 304 
solenidade de lançamento em virtude de redução de custos e a entrega do Prêmio, em cidade e local 305 
a ser definida, após discussão, fica aprovada o Projeto e Regulamento Resolução 003/2018. 10 – 306 
NÚCLEO DE PERÍCIA: O Senhor Presidente passa a palavra para o coordenador do Núcleo de 307 
Perícias, Marcos Kruse que relata que o núcleo no avanço dos trabalhos viu a necessidade de uma 308 
maior visibilidade e sugere um concurso para a criação de uma logomarca. O gerente executivo 309 
Amarildo Santos relata que o Conselho possui um profissional que presta serviços para os eventos e 310 
na criação de logomarcas e pode consulta-lo nesse sentido. Após discussão a plenária aprova a 311 
criação. 11 – SUGESTÕES DE CONSELHEIROS: 11.1 – Sugestão do vice-presidente Carlos 312 
Magno Andrioli Bittencourt. O Senhor Presidente passa a palavra para o vice-presidente Carlos 313 
Magno que relata que em virtude do trabalho realizado para a prospecção de professores 314 
economistas em um projeto, encontrou dificuldades e sugere a criação de uma base de dados para 315 
que tenha a busca. O gerente executivo Amarildo Santos relata que desde 2007 em nosso site consta 316 
uma relação chamada Guia de Profissionais onde se podem buscar essas informações, relata ainda 317 
que está em fase de atualização e será oportunamente divulgado aos economistas. 12 – ASSUNTOS 318 
GERAIS: 12.1 – Aprovação do Calendário de Eventos e Plenárias para 2018: O Senhor 319 
Presidente relata à plenária e sugere, caso o CORECON-RO solicite, coloca a disposição nosso 320 
regional para auxiliar na organização e planejamento do SINCE, indicando nosso gerente executivo 321 
e, projeta o calendário dos eventos e reuniões, após debate, aprovado incluindo mais uma reunião 322 
plenária concomitantemente ao EPECO. 12.2 – Informe sobre a manutenção da parceria com o 323 
SINDAFEP, para apoio institucional do CORECONPR ao VI Prêmio Gestor Público: O 324 
Senhor Presidente relata que dará continuidade no apoio institucional ao evento no ano de 2018. 325 
12.3 – Cursos no CORECONPR: O Senhor Presidente Celso Bernardo relata que nos últimos dias 326 
teve bastante desgaste na análise, na autorização, na suspensão de cursos no CORECON. Em 327 
respeito aos economistas que vinham realizando esse trabalho, coube ao presidente informa-los das 328 
novas condições, o que via de regra, não foi muito bem aceito. O Senhor Presidente sugere a criação 329 
de um grupo de trabalho para que, dentro de um prazo de três meses, possa apresentar um 330 
regulamento para os cursos que poderão vir a ser ofertados com a chancela do Conselho. Sugere 331 
nome dos seguintes nomes: Presidente Celso Bernardo, Vice-Presidente Carlos Magno Andrioli 332 
Bittencourt e os Conselheiros Eduardo Garcia, Maria de Fátima Miranda, Odisnei Bega, Paulo 333 
Brene e Daniel Poit. Após discussão a plenária aprova.  12.4 – Palavra aberta aos conselheiros: O 334 
Senhor Presidente Celso Bernardo passa a palavra para a conselheira Maria de Fatima Miranda que 335 
relata que foi procurada pela vice-presidente do COFECON, economista Bianca Lopes de Andrade 336 
Rodrigues que solicita um evento sobre a mulher economista. Após discussão a plenária aprova e 337 
sugere um painel dentro da programação do EPECO. Também pede uma salva de palmas pelo 338 
sucesso do lançamento do livro no qual participou a conselheira Gina Gulineli Paladino na ultima 339 
semana. É aplaudida. O conselheiro Daniel Poit relata e sugere que o Conselho possa vir a 340 
homenagear, oportunamente, se tratando do mês da mulher, do evento aprovado, uma notável 341 
mulher: a Professora Zélia Pavão, que está com 90 anos com serviços prestados para a Universidade 342 
Federal do Paraná, a Plenária acata a decisão. O conselheiro Eron Maranho propõe efetuar um 343 



  

estudo sobre a mulher economista no Paraná, a plenária acata a decisão. 12.5 – Próxima reunião 344 
plenária:  O Senhor Presidente Celso Bernardo informa que a próxima reunião plenária será no 345 
próximo dia 23 de março, com primeira chamada as 17horas e 30 minutos na sede do Conselho. 13- 346 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e às 347 
vinte e uma horas e trinta minutos dá por encerrados os trabalhos, dos quais eu, Gilberto Coelho de 348 
Miranda Junior, Assessor da Presidência, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, vai 349 
assinada por mim, pelo Gerente Executivo, pelo Presidente do Conselho Regional de Economia da 350 
6ª Região/PR. Curitiba, ao vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro de 2018. 351 
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