
  

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 6ª - 1 
REGIÃO - PARANÁ, REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2019. 2 
Ao vigésimo nono dia do mês de março de dois mil e dezenove, 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 do presidente, Economista Carlos Magno Andrioli Bittencourt, com a 5 
presença da Vice-Presidente Elhanã Maria Moreira Marcelino, dos Conselheiros Efetivos: Sergio Lopes, 6 
Laercio Rodrigues de Oliveira, Paulo Rogério Alves Brene, Odisnei Antonio Bega, Eduardo André 7 
Cosentino, Mirian Beatriz Schneider, Eduardo André Cosentino, e os Conselheiros Suplentes: Tiago 8 
Jazynski, Juliana Franco Afonso, Eron José Maranho e Angeliz Cristiane de Lima Suckow Justificaram 9 
ausências, as quais foram acatadas pelo Plenário, os Conselheiros Efetivos Daniel Rodrigues Poit, Gina 10 
Gulineli Paladino, Mirian Beatriz Schneider, Juarez Trevisan e Eduardo Moreira Garcia e os Conselheiros 11 
Suplentes Ângela Aparecida do Amaral Broch, Itaiana Patrícia de Souza, Solídia Elizabeth dos Santos e 12 
Ademar Rogério Weber Heylmann por motivos profissionais. Conforme prevê o Regimento Interno do 13 
CORECONPR, em seu Art. 8º, parágrafos 1º, 5º, 6º e 7º os Conselheiros Efetivos ausentes serão substituídos 14 
pelos Conselheiros Suplentes presentes, por designação do Presidente, para completar o quórum e convoca, 15 
primeiramente, os Conselheiros Suplentes do mesmo terço dos Conselheiros Efetivos ausentes. Assim, 16 
passam à condição de efetivos, somente para referida sessão os Conselheiros Tiago Jazynski, Juliana Franco 17 
Afonso, Angeliz Cristiane de Lima Suckow e Eron José Maranho. Contando ainda com a presença do 18 
Gerente Executivo do CORECONPR Amarildo de Souza Santos, do Assessor da Presidência Gilberto 19 
Coelho de Miranda Junior, do Assessor Jurídico Rafael Souza Moro e do fiscal Alexandre Alves Ribeiro. 1 - 20 
ABERTURA DOS TRABALHOS – PRESIDENTE CORECONPR: Às dezessete horas, o Senhor 21 
Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt declara aberta a sessão, tendo em vista o número regimental 22 
de Conselheiros presentes, passando a leitura da pauta da referida reunião extraordinária. Solicita inversão de 23 
pauta, por motivo de se ausentar por compromisso profissional no decorrer da Sessão ao item 5: Comissão de 24 
Fiscalização e a retirada de pauta do item 6: Comissão de Ética. Sugere que as sessões próximas tenham a 25 
primeira chamada às dezesseis horas e trinta minutos e inicio às dezessete horas, visando assim uma maior 26 
produtividade dos trabalhos. Após discussão a plenária aprova a mudança de horário e as solicitações. O 27 
Senhor presidente informa que após a realização da Primeira Sessão Ordinária participou dos seguintes 28 
eventos: em 25 de fevereiro compareceu na solenidade de posse da nova diretoria do CORE/PR de seu 29 
presidente Paulo Nauiack, também neste dia em uma reunião na Associação Comercial do Paraná com seu 30 
presidente Gláucio Geara e demais vice-presidentes, acompanhado do assessor Gilberto Coelho de Miranda 31 
Junior. No dia 07 de março participamos de reunião com o superintendente de governança do Palácio Iguaçu, 32 
Phelipe Mansur, ligado à Casa Civil estreitando relação de nossa Entidade. No dia 14 de março participamos 33 
da solenidade de abertura da reunião dos BRICS no Memorial de Curitiba, evento de três dias para 34 
discussões importantes e formatar o evento principal que o Brasil sediará a reunião dos BRICS em novembro 35 
próximo.  Novo convênio firmado com o Centro Cultural Brasil Estados Unidos – Inter Americano com 36 
desconto para os economistas registrados. Recebemos a visita da Senhora Mara Denise Poffo Wilheim, 37 
advogada e contadora que se coloca à disposição do CORECON para proferir uma palestra com o tema 38 
voltado à Lei 11.101/05 referente à recuperação judicial, com possibilidade de apresentar também em outras 39 
regiões do Estado. Após discussão a Plenária aprova a decisão. Outro assunto importante é um ciclo de 40 
palestras que em parceria com a Associação Comercial do Paraná promoveremos com o tema: “100 dias de 41 
Governo Ratinho e Bolsonaro”, desde já deixamos o convite aos conselheiros que desejarem participar na 42 
condição de palestrante. Também é desejo desta casa retornar ao protagonismo nos temas econômicos com 43 
debates abertos aos economistas e à sociedade, e o primeiro tema a ser abordado é a reforma da previdência 44 
onde o Conselheiro Eron Maranho já busca resgatar esse debate com a possibilidade futura de apresentar 45 
esses temas também no interior do Paraná, em companhia dos delegados regionais. 2 - APROVAÇÃO DA 46 
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019, REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2019: O 47 
Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt, informa que ata foi enviada a todos os Conselheiros e 48 
consulta se existe algo a ser comentado, discutido em relação à Ata. Nada a comentar, declara-a aprovada. 3 49 
– COFECON: 3.1 – Notícias do COFECON: O Senhor presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt 50 
passa a palavra ao Conselheiro Federal Luiz Antonio Rubin que relata estar estudando uma minuta para 51 
encaminhamento ao Conselho Federal para oficializar Mediação e Arbitragem, que anteriormente era 52 
oferecido como um módulo dentro do curso de perícia. Em nova resolução o Conselho Federal decidiu por 53 
não mais organizar cursos, deixando para cada regional. Relata que é um retrocesso porque nos últimos anos 54 



  

os cursos que participamos em todo o país foram de relativo sucesso e de grande impacto positivo nos 55 
conselhos que os promoviam. Um detalhe que chamou a atenção foi pela proposta apresentada e quase de 56 
forma unânime se decidiu pela extinção, outro detalhe justificado era que no quadro dos ministrantes dos 57 
cursos, em sua maioria eram de nosso regional e de Estados do Sul, que se viam apresentando cursos do 58 
Amazonas à Bahia, em Brasília até o Rio Grande do Sul. De outro modo fui convocado a ministrar uma 59 
palestra sobre a implantação das câmaras de mediação e arbitragem em nível nacional e o senhor Presidente 60 
do Conselho Federal, independente da confirmação ou não do fim da licença do Conselheiro Sergio 61 
Guimarães Hardy, já inseriu em pauta minha apresentação e na sequencia deste projeto um levantamento 62 
com as assessorias jurídicas a fim de estudar os permissivos legais para a definitiva implantação. Mas o que 63 
pude observar será efetivamente o acompanhamento pelo Sistema COFECON/CORECONs de como nosso 64 
regional trabalhará neste sentido referente a implantação. Com apoio de nosso presidente Carlos Magno e 65 
com trabalho da assessoria jurídica no aspecto legal, dependendo do resultado aqui poderá ser replicado aos 66 
Conselhos que assim desejar também implantar essa Câmara. Outro assunto abordado foi que o texto sobre a 67 
Reforma da Previdência veio a ser refeito e ficou até tecnicamente interessante com uma argumentação 68 
muito boa, o ex-presidente Paulo Dantas também contribuiu com um texto sobre a Reforma Tributária. Outra 69 
notícia que trazemos e que é de conhecimento geral é que a intervenção que está ocorrendo no CORECON-70 
AC está perto de se encerrar.  Em relação ao novo pleito do CORECON-SP transcorreu dentro da 71 
normalidade e todo o sistema agora se encontra renovado para o exercício 2019. O Senhor Presidente Carlos 72 
Magno agradece ao relato das informações a nós apresentadas e o belo trabalho que vem desempenhado.  4 – 73 
FUNCIONÁRIOS DO CORECON – ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2020: o Senhor 74 
Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt relata que foi apresentada a proposta para o Acordo Coletivo 75 
de Trabalho 2019/2010 praticamente com as mesmas reivindicações do ano anterior com o pedido de 76 
reajuste em torno de 5% (cinco por cento) o que seria a variação do INPC no período, mas como ainda não 77 
temos fechado este índice e ainda não finalizou os resultados do primeiro trimestre onde temos uma base 78 
referente a arrecadação, podemos adiantar que os meses de janeiro e fevereiro já se apresentaram com 79 
resultados inferiores ao mesmo período do ano anterior. Após discussão a plenária sugere que seja montada 80 
uma comissão com autonomia na decisão para deliberar sobre os termos. Aprovada pela Plenária e o Senhor 81 
Presidente participará juntamente com os Conselheiros Efetivos Odisnei Antonio Bega, Eduardo André 82 
Cosentino e o Conselheiro Eron José Maranho, da parte dos funcionários acompanhará essa Comissão o 83 
gerente executivo Amarildo de Souza Santos. 5 – COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: A Senhora Vice-84 
Presidente passa a palavra, aos membros da Comissão de Fiscalização, Conselheiro Eduardo André 85 
Cosentino e Sergio Lopes que relatam brevemente os processos administrativos de inscrições que 86 
posteriormente são deferidos pelos membros da Plenária. 5.1 - Inscrições: Registros Definitivos 87 
(deferidos): Alexandre Esteves, Reg. 8642, São Caetano, Delegacia de Curitiba; Rafael Deslandes 88 
Nascimento, Reg. 8644, UFPR, Delegacia de Curitiba; Alexander Luis Montini, Reg. 8645, UEL, Delegacia 89 
de Londrina; Lucas Renan Leonel Lubrigati, Reg. 8646, UEL, Delegacia de Londrina; Jader Maas, Reg. 90 
8648, UFPR, Delegacia de Curitiba; Renan Kinihiro Iwatta, Reg. 8649, UNICENTRO, Delegacia de 91 
Guarapuava; Fernanda Garcia Monterosso Martins, Reg. 8650, PUC, Delegacia de Curitiba; Rosana de Melo 92 
Louro, Reg. 8651, UFPR, Delegacia de Curitiba; Luiz Claudio de Sousa Campos, Reg. 8652, UFRJ, 93 
Delegacia de Curitiba. Registros de Estudantes (deferidos): Bruno Fernando Freitas Saganski, Reg. E-94 
2783, UNICENTRO, Delegacia de Guarapuava; Fernando Azoategui Tertuliana, Reg. E-2784, 95 
UNICENTRO, Delegacia de Guarapuava; Jonas Ciroski, Reg. E-2785, UNICENTRO, Delegacia de 96 
Guarapuava; Luan Souza Vieira Fogaça, Reg. E-2786, UNICENTRO, Delegacia de Guarapuava; Tairine de 97 
Oliveira, Reg. E-2787, UNICENTRO, Delegacia de Guarapuava; Guilherme Arthur Haan, Reg. E-2788, 98 
UNICENTRO, Delegacia de Guarapuava; Eduardo Wastchuck, Reg. E-2789, UNICENTRO, Delegacia de 99 
Guarapuava; Gilson Strasinski, Reg. E-2790, UNICENTRO, Delegacia de Guarapuava. Dando sequência o 100 
Conselheiro Eduardo André Cosentino, membro da Comissão, relata os processos administrativos de 101 
cancelamentos, que posteriormente são deferidos ou indeferidos pelos membros da Plenária. 102 
Cancelamentos: Extinção por Motivo de Falecimento (deferidos): Osvaldo Silva de Assis, Proc. Adm. 103 
092/19, Reg. 7685, a partir de 08/01/2019, data da certidão de óbito, há débitos das anuidades de 2017 a 104 
2019, as quais serão canceladas conforme legislação; Marco Antonio de Sisti, Proc. Adm. 027/19, Reg. 105 
8409, a partir de 10/01/2019, data da certidão de óbito; Ativo com Desconto (deferidos): Alcides Manzotti, 106 
Proc. Adm. 017/19, Reg. 1520, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 08/01/2019, 107 
sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2019; Ana Maria de Macedo Ribas, Proc. Adm. 108 



  

636/18, Reg. 1473, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 13/12/2018, sendo 109 
concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2019; Dornelles Vissotto, Proc. Adm. 628/18, Reg. 110 
2320, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 12/12/2018, sendo concedido o desconto 111 
de 90% da anuidade a partir de 2019; Erico Morbis, Proc. Adm. 462/18, Reg. 930, a partir da data do 112 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 23/08/2018, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a 113 
partir de 2019; José Paulo Orth, Proc. Adm. 640/18, Reg. 790, a partir da data do protocolo e requerimento 114 
assinado, isto é, 17/12/2018, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2019; Juan de Dios 115 
Ballesteros Gonzalez, Proc. Adm. 048/19, Reg. 2219, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 116 
isto é, 29/01/2019, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2019; Kazushige Asanome, 117 
Proc. Adm. 054/19, Reg. 1282, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 31/01/2019, 118 
sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2019; Lincoln Sato, Proc. Adm. 644/18, Reg. 119 
7715, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 18/12/2018, sendo concedido o desconto 120 
de 90% da anuidade a partir de 2019; Lourival Scheidweiler, Proc. Adm. 658/18, Reg. 743, a partir da data 121 
do protocolo e requerimento assinado, isto é, 21/12/2018, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a 122 
partir de 2019; Maury Bendlin, Proc. Adm. 022/19, Reg. 2684, a partir da data do protocolo e requerimento 123 
assinado, isto é, 10/01/2019, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2019; Methodio 124 
Groxko, Proc. Adm. 620/18, Reg. 1780, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 125 
11/12/2018, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2019; Paulo Roberto Germiniano de 126 
Oliveira, Proc. Adm. 024/19, Reg. 1258, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 127 
14/01/2019, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2019; Rubens João Castellano, 128 
Proc. Adm. 050/19, Reg. 2445, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 30/01/2018, 129 
sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2019; Sueli Rodrigues Esmanioto, Proc. Adm. 130 
018/19, Reg. 1804, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 08/01/2019, sendo 131 
concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2019; Suspensão de Registros por Desemprego 132 
(deferidos): Joe Felipo Quintero, Proc. 647/18, Reg. 8410, a partir da data do protocolo e requerimento 133 
assinado, isto é 18/12/2018 até 18/12/2019, há débitos das anuidades de 2016 a 2018; Guilherme Leonel 134 
Singh, Proc. Adm. 008/19, Reg. 8449, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 135 
13/01/2019 até 13/01/2020; Prorrogação da Suspensão de Registros por desemprego (deferidos): Lenina 136 
Formaggi e Silva, Proc. Adm. 097/17, Reg. 7299, a partir da data do vencimento da primeira suspensão, isto 137 
é, 23/02/2018 até 23/02/2019, há débito da anuidade proporcional de 2017; Anne Cristine Silva Lisboa, Proc. 138 
Adm. 646/17, Reg. 7268, a partir da data do vencimento da primeira suspensão, isto é, 28/11/2018 até 139 
28/11/2019; Cancelamento de Registros por Aposentadoria (deferidos): Aldair Wanderlei Petry, Proc. 140 
Adm. 025/19, Reg. 4134, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 16/01/2019; Ademir 141 
João Mussi, Proc. Adm. 612/18, Reg. 3969, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 142 
05/12/2018; Antonio Benedito de Siqueira, Proc. Adm. 621/18, Reg. 2905, a partir da data do protocolo e 143 
requerimento assinado, isto é, 11/12/2018; Antonio Virgílio da Silva Neto, Proc. Adm. 623/18, Reg. 2712, a 144 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 12/12/2018; Armando Mitsuo Kamei, Proc. Adm. 145 
547/18, Reg. 3570, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 25/10/2018; Benedito 146 
Wilson da Silva, Proc. Adm. 072/19, Reg. 3743, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 147 
05/02/2019; Cesídio Lole Orben, Proc. Adm. 026/19, Reg. 8582, a partir da data do protocolo e requerimento 148 
assinado, isto é, 17/01/2019; Francisco Candido Guimarães, Proc. Adm. 655/18, Reg. 3664, a partir da data 149 
do protocolo e requerimento assinado, isto é, 19/12/2018, há TCD das anuidades de 2015 a 2018; Hamilton 150 
José Barreto de Faria, Proc. Adm. 598/18, Reg. 8524, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 151 
isto é, 27/11/2018; Ieda Mara Biscaia de Oliveira, Proc. Adm. 088/19, Reg. 5887, a partir da data do 152 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 21/02/2019; Ivanildo Afonso Ferreira, Proc. Adm. 064/18, Reg. 153 
8004, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 31/01/2018, em aberto às anuidades de 154 
2016, 2017 e 2/12 avos de 2018; José Rangel Sales, Proc. Adm. 047/19, Reg. 5549, a partir da data do 155 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 29/01/2019; José Zancanella, Proc. Adm. 007/19, Reg. 4582, a 156 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 03/01/2019; Luiz Cezar Zeni Zaitter, Proc. Adm. 157 
651/18, Reg. 5247, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 19/12/2018; Luiz Fernando 158 
Zolet, Proc. Adm. 625/18, Reg. 2668, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 159 
12/12/2018; Maria Cristina da Silva Magalhães, Proc. Adm. 080/19, Reg. 4511, a partir da data do protocolo 160 
e requerimento assinado, isto é, 12/02/2019; Paulo Cesar Rigoni de Mello, Proc. Adm. 074/19, Reg. 6005, a 161 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 06/02/2019; Pedro Reichembach de Brito, Proc. 162 



  

Adm. 039/19, Reg. 4618, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 24/01/2019; 163 
Reginaldo Antonio Zella, Proc. Adm. 637/18, Reg. 4925, a partir da data do protocolo e requerimento 164 
assinado, isto é, 14/12/2018; Rosival José Carneiro, Proc. Adm. 576/18, Reg. 6932, a partir da data do 165 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 12/11/2018; Sueli de Sá Riechi, Proc. Adm. 627/18, Reg. 3369, a 166 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 12/12/2018; Tercília Fernandin Honório, Proc. 167 
Adm. 060/19, Reg. 6740, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 05/02/2019; Wilson 168 
Luiz Matiello, Proc. Adm. 098/19, Reg. 2027, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 169 
28/02/2019; Edino Manoel da Costa, Proc. Adm. 534/18, Reg. 1645, economista requereu pedido de 170 
cancelamento, apresentou comprovante de renda e idade superior a setenta anos, a assessoria jurídica em 171 
parecer acata o pedido, após discussão a plenária acata a decisão, há TCD das anuidades 2014 a 2018; 172 
Fernando Guernieri, Proc. Adm. 455/18, Reg. 2338, economista requereu pedido de cancelamento e remissão 173 
dos débitos por estar aposentado e com comprovação de doença grave, após o parecer jurídico e discussão da 174 
plenária acata o pedido de cancelamento e a remissão dos débitos das anuidades de 2008 a 2018 175 
(proporcional); Luiz Carlos Lopes, Proc. Adm. 513/18, Reg. 3347, economista requereu pedido de 176 
cancelamento e remissão dos débitos por estar aposentado, sem condições financeiras e com doença grave 177 
juntou laudo médico e comprovante de renda no processo, após o parecer jurídico e discussão da plenária 178 
acata o pedido de cancelamento e a remissão dos débitos das anuidades de 2004, 2006 a 2018 (proporcional); 179 
Cancelamento de Registros por Não Exercício da Profissão (indeferidos): Elizabete Marcheski, Proc. 180 
Adm. 378/18, Reg. 8488, economista requereu pedido alegando estar cursando mestrado e estar afastada das 181 
funções profissionais, entretanto justifica estar ativa em outra atividade na Prefeitura de Roncador, após 182 
discussão a plenária indefere o pedido. Emanuelly Reginatto, Proc. Adm. 009/19, Reg. 8054, economista 183 
requereu pedido alegando não exercer profissão do economista, entretanto apresentou como comprovação 184 
documento no qual exerce o cargo de operador de financiamento que contém atividades privativas da 185 
profissão do economista, após discussão a plenária indefere o pedido. Há TCD das anuidades de 2016 a 2019 186 
(proporcional). Olívia Carolina de Resende Ribeiro, Proc. Adm. 456/18, Reg. 7927, economista requereu o 187 
pedido de cancelamento comprovando não estar trabalhando e estar cursando doutorado, após discussão a 188 
plenária indefere o pedido de cancelamento com a sugestão de suspensão do registro no período em que estar 189 
cursando doutorado. Cancelamento de Registros por Não Exercício da Profissão (deferidos): Adriano 190 
Wuchren Michalski, Proc. Adm. 642/18, Reg. 6473, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 191 
isto é, 18/12/2018; Airton José Gomes, Proc. Adm. 051/19, Reg. 5265, a partir da data do protocolo e 192 
requerimento assinado, isto é, 30/01/2019; Clara Maria Ruedell, Proc. Adm. 005/19, Reg. 7517, a partir da 193 
data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 28/12/2018, há débito das anuidades de 2013 a 2018; 194 
Cassia Kely Favoretto Costa, Proc. Adm. 607/18, Reg. 7545, a partir da data do protocolo e requerimento 195 
assinado, isto é, 03/12/2018, há TCD das anuidades de 2013 a 2018; Cristine Bosch, Proc. Adm. 082/19, 196 
Reg. 8113, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 14/02/2019, em aberto às anuidades 197 
de 2016 a 2018; Juvenal Silveira da Silva Filho, Proc. Adm. 631/18, Reg. 4170, a partir da data do protocolo 198 
e requerimento assinado, isto é, 13/12/2018; Leila Ercole, Proc. Adm. 058/19, Reg. 7198, a partir da data do 199 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 01/02/2019; Luiz Eduardo da Costa Benan, Proc. Adm. 090/19, 200 
Reg. 8593, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 20/02/2019; Luiz Fontana, Proc. 201 
Adm. 076/19, Reg. 2790, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 05/02/2019, em 202 
aberto as anuidades de 2014 a 2019 (proporcional de 2/12 avos); Nilson Neves Pinheiro, Proc. Adm. 653/18, 203 
Reg. 6899, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 03/12/2018, há débito das anuidades 204 
de 2014 (parcial), 2016 e 2018; Paula Stieven Trizotto, Proc. Adm. 055/19, Reg. 8334, a partir da data do 205 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 31/01/2019; Rodrigo Bogacz da Silva, Proc. Adm. 657/18, Reg. 206 
7790, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 26/11/2018, há débito das anuidades de 207 
2016 a 2018 (proporcional); Vera de Fatima Dalzoto Athayde, Proc. Adm. 561/18, Reg. 6852, a partir da 208 
data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 31/10/2018, há débito das anuidades 2017 (proporcional) e 209 
2018 (proporcional); Vivian Tumson de Campos Carvalho, Proc. Adm. 615/18, Reg. 6723, a partir da data 210 
do protocolo e requerimento assinado, isto é, 10/12/2018; Fabiane Grein Cunha, Proc. Adm. 002/19, Reg. 211 
7953, economista requereu cancelamento com alegação de estar desempregada e residindo no Estado de São 212 
Paulo, após discussão a plenária acata o pedido de cancelamento e encaminhará comunicado para pagamento 213 
das anuidades vencidas e não pagas até a data do protocolo e pedido de cancelamento. Há débito das 214 
anuidades de 2015 a 2019 (proporcional); Kauanna Paola Machado, Proc. Adm. 049/19, Reg. 8380, 215 
economista requereu cancelamento comprovando não exercer atividades da profissão do economista, após 216 



  

discussão a plenária acata o pedido a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 30/01/2019; 217 
Ana Paula Batista Kanoppa, Proc. Adm. 599/18, Reg. 7893, economista requereu cancelamento com 218 
alegação de estar desempregada e residindo no Estado do Acre, após discussão a plenária acata o pedido de 219 
cancelamento e indefere o pedido de remissão de débitos encaminhando comunicado para pagamento das 220 
anuidades vencidas e não pagas até a data do protocolo e pedido de cancelamento, há débito das anuidades 221 
de 2013 a 2018 (proporcional); Francisco Gabriel Orrigo Lima, Proc. Adm. 583/18, Reg. 5751, economista 222 
requereu cancelamento e remissão dos débitos com alegação de não ter recebido as cobranças e por estar 223 
residindo no Estado de São Paulo a partir de 2018, após discussão a plenária acata o pedido de cancelamento 224 
e indefere o pedido de remissão de débitos encaminhando comunicado para pagamento das anuidades 225 
vencidas e não pagas até a data do protocolo e pedido de cancelamento, há débito das anuidades de 2013 a 226 
2018 (proporcional); Cancelamento de Registro por motivo de ausência do país (deferido): Valdir de 227 
Jesus Federige, Proc. Adm. 611/18, Reg. 7978, a partir da data do despacho do requerimento assinado, isto é, 228 
26/11/2018, há débito das anuidades de 2016 a 2018 (proporcional); 5.2 – Processos da Fiscalização: Na 229 
sequencia o Conselheiro Eduardo André Cosentino, membro da Comissão de Fiscalização passa a relatar os 230 
processos da fiscalização. Susana Mica, Proc. Adm. 538/17, administradora de empresas autuada por exercer 231 
atividade privativa da profissão do economista, juntou documentos com descrição das atividades 232 
desempenhadas e a relatoria decide pela continuidade do processo, a Plenária acata a decisão; Shirado e 233 
Shirado Cons. Emp. Ltda. Proc. Adm. 168/17, empresa desempenhou atividades inerentes à profissão do 234 
economista, notificada, lavrado auto de infração, após discussão a Plenária decide pela continuidade do 235 
processo com aplicação da multa e exigência de registro; A2LM Consultoria Ltda. Proc. Adm. 211/17, 236 
empresa desempenha atividades inerentes à atividade do economista, inclusive com objeto social de seu 237 
contrato social, após discussão a Plenária acata pela continuação do processo com auto de infração e 238 
aplicação de multa; Solutio X Consultorias e Treinamentos Emp. Ltda. Proc. Adm. 213/17, empresa autuada 239 
pela atividade desempenhada, em defesa, os sócios alegaram que falta efetuar o distrato social, em análise 240 
dos fatos a assessoria jurídica sugere a continuidade do processo, após discussão a Plenária acata decisão; 241 
M&A Consultoria Financeira Ltda, Proc. Adm. 089/17, empresa com atividades da profissão do economista, 242 
notificada e lavrado o Auto de Infração não de manifestou, assessoria jurídica e a relatoria sugerem a 243 
continuidade do processo, após discussão a Plenária acata a decisão com a aplicação de multa; Consultoria e 244 
Assessoria Bayer Ltda., Proc. Adm. 337/17, empresa com atividades da profissão do economista, notificada 245 
e lavrado o Auto de Infração, apresentou defesa intempestiva, a assessoria jurídica e a relatoria sugerem a 246 
continuidade do processo, após discussão a Plenária acata a decisão; Eliane Marina Fabris, Proc. Adm. 247 
042/18, É Agente Profissional - Economista na Secretaria de Estado da Educação do Paraná, notificada não 248 
apresentou defesa, a assessoria jurídica e a relatoria sugerem a continuidade do processo, após discussão a 249 
Plenária acata a decisão; GGV Consultoria Empresarial Ltda. Proc. Adm. 330/18, empresa com atividades 250 
em parte exclusiva da profissão economista, em defesa alega que possui em seus quadros os mais variados 251 
profissionais atendendo a prerrogativa do profissional de marketing, após consulta a assessoria jurídica e a 252 
relatoria decidem pela continuidade do processo, após discussão a Plenária acata a decisão; Jonas Mendes de 253 
Queiroz, Proc. Adm. 068/18, perito econômico-financeiro, com atividade profissional no Tribunal Regional 254 
do Trabalho do Paraná com registro cancelado, notificado não apresentou defesa, a assessoria jurídica e a 255 
relatoria indicam a continuidade do processo, após discussão a Plenária acata a decisão; Apps Asses. Econ. 256 
Administrativa, Proc. Adm. 074/12, empresa com sócios de profissão administrador de empresas e 257 
economistas, notificadas, correspondência devolvida pelo motivo de endereço, nova tentativa e os sócios 258 
responderam com a justificativa de que desde o ano de 2012 não estão mais operando e encontram 259 
dificuldades para baixa junto à JUCEPAR, a assessoria jurídica indica pela continuidade do processo, após 260 
discussão a Plenária acata a decisão. 6 - COMISSÃO DE ÉTICA: 6.1 – Processo de Ética nº 486/18, 261 
economista Luciano Henrique Busato: O Senhor Presidente relata que em virtude da ausência da 262 
presidente da Comissão de Ética, sugeriu retirar de pauta esse item. Aprovado. 7 – COMISSÃO DE 263 
EVENTOS: 7.1 – Aprovação do Projeto e Regulamento do 9º Torneio Paranaense de Economia – 264 
Resolução 002/2019; O Senhor Presidente apresenta e pede homologação do projeto e regulamento do 9º 265 
Torneio Paranaense de Economia que em sua essência se dará no mesmo formato dos anos anteriores e com 266 
orçamento nos mesmos valores de 2018. Relata que iniciamos tratativas para realizar nas dependências da 267 
Universidade Positivo e a data para a realização será nos dias 16 e 17 de agosto em virtude do CBE vir a ser 268 
realizado somente em outubro em Santa Catarina. Após discussão a plenária homologa o Projeto e 269 
regulamento através da Resolução 002/2019. 7.2 – Aprovação do Projeto EnTenda de Economia: Nesse 270 



  

instante o Senhor Presidente se ausenta da Reunião, passando a condução para a Vice-Presidente Elhanã 271 
Maria Moreira Marcelino que apresenta o Projeto EnTenda se realizará no mesmo formato e orçamento dos 272 
anos anteriores e que as cidades onde os Conselheiros e Delegados atuem entre em contato para 273 
agendamento do evento. Após discussão a Plenária aprova o projeto. 8 – COMISSÃO DO 29º PRÊMIO 274 
PARANÁ DE ECONOMIA: 8.1 – Aprovação do Projeto e Regulamento – Resolução 003/2019: A 275 
Senhora Vice-Presidente passa a palavra ao coordenador, conselheiro Tiago Jazynski que apresenta o Projeto 276 
e o Regulamento. As alterações do Regulamento mais importantes são: exclusão da categoria Artigos de 277 
Economistas pela baixa adesão; aglutinação do TCC que concorre junto com as Monografias em ambas as 278 
categorias e atribuição da nota mínima 7,0 (sete) até 10,0 (dez) tendendo a evitar discrepâncias e levando em 279 
consideração de que o trabalho já passou por avaliação nas suas respectivas instituições. Após discussão, fica 280 
aprovada o Projeto e Regulamento através da Resolução 003/2019. 8.2 - Definição do local da entrega do 281 
prêmio: O coordenador do Prêmio Paraná, Tiago Jazynski relata que a entrega do Prêmio foi definida por 282 
antiguidade e será nas dependências da UNIOESTE Cascavel. Após discussão, a Plenária aprova. 9 – 283 
ASSUNTOS GERAIS: 9.1 – Informes do Núcleo de Mediação e Arbitragem; A Senhora Vice-Presidente 284 
passa a palavra para a Conselheira Angeliz Suckow que relata que juntamente com o núcleo Mediar e o 285 
presidente Carlos Magno estão finalizando o projeto da instalação da Câmara de Mediação e Arbitragem do 286 
CORECONPR e que na próxima plenária fará a apresentação. Informa ainda que no próximo dia 01 de abril 287 
se inicia o curso formador de mediadores e árbitros que será realizado em parceria com o Instituto de 288 
Mediação e Arbitragem do Paraná - IMA, um curso de 100 (cem) horas de carga horária e que em uma 289 
primeira fase qualificará o profissional economista para atuar nesta área. Pede aos Conselheiros que visitem 290 
a página do Conselho e se informem sobre custos, além da promoção a cada cinco inscrições, uma sai de 291 
graça. A Senhora Vice-Presidente agradece o relato. 9.2 – Informes do Grupo de Trabalho de 292 
Planejamento Estratégico, Modernização e Qualidade de Gestão: A Senhora Vice-Presidente passa a 293 
palavra para o Conselheiro Eron Maranho que apresenta para a Plenária que o grupo já realizou duas 294 
reuniões e primeiramente se discutiu o planejamento estratégico, na segunda reunião tratamos das 295 
dificuldades de penetração do Conselho na mídia e o problema de arrecadação novamente no dia 09 próximo 296 
estaremos realizando uma nova reunião e contamos com a presença dos conselheiros para auxiliar nas 297 
definições, lembro que pode ser acompanhada via Skype no horário programado. A Senhora Vice-Presidente 298 
agradece o relato. 9.3 – Informes do SINDECON-PR: A Senhora Vice-Presidente Elhanã Moreira passa a 299 
palavra para o Conselheiro o Odisnei Antonio Bega, presidente do SINDECON-PR que relata que como é de 300 
conhecimento de todos os sindicatos com a reforma trabalhista perderam praticamente toda a arrecadação, 301 
mesmo assim continuamos a prestar nosso serviço e estamos participando das negociações dos acordos 302 
coletivos da COPEL e SANEPAR. Atualmente o que está contribuindo com a saúde financeira do sindicato é 303 
a parceria que temos com a UNIMED com vantagens aos economistas sindicalizados. Informo ainda que 304 
com apoio do presidente Carlos Magno, faremos divulgação nos canais do Conselho sobre as vantagens que 305 
a UNIMED oferece, buscando assim ampliar o número de sindicalizados. Pois neste cenário e de acordo com 306 
a UGT em reunião que participamos está previsto que 90% dos sindicatos no país estão na beira de fecharem 307 
suas portas. A Senhora Vice-presidente agradece o relato. 9.4 – Palavra aberta aos Conselheiros: A 308 
Senhora Vice-Presidente Elhanã Maria Marcelino passa a palavra para a Conselheira Juliana Franco Afonso 309 
que reforça o convite do evento da FACIAP, agradece ao Presidente e à Vice pelo apoio do Conselho na 310 
cessão de um palestrante e que futuramente encaminhará a programação e o calendário. Informa que será nas 311 
dependências do Hotel Mabu em Foz do Iguaçu. O Conselheiro Eron José Maranho relata e pede a 312 
participação dos conselheiros e delegados no projeto do planejamento estratégico do Conselho. O 313 
Conselheiro Laércio Rodrigues de Oliveira relata que trouxe exemplares da Revista do Fórum Desenvolve 314 
Londrina, onde o Conselho é representante e nesta edição apresenta o trabalho de um ano, mencionando a 315 
colaboração da Conselheira Gina Gulineli Paladino a qual proferiu palestra no evento, dentre tantos outros 316 
economistas que já participaram em edições anteriores. O Conselheiro Eduardo André Cosentino relata que 317 
estará reativando o fórum dos peritos economistas e está na formatação de um levantamento dos peritos 318 
economistas que atuam no Estado, registrados no Conselho, onde poderemos ter informações, traçar perfis e 319 
onde avançar na aplicação de novos cursos de perícias em um formato mais avançado. Relata ainda que está 320 
em estudo para o segundo semestre um curso com o tema Recuperação Judicial, e com auxilio do 321 
Conselheiro Ademar Rogério Weber Heylmann na possibilidade de disponibilizar aos economistas tabela 322 
referencial com regras de cálculos de IPCA-i e outras sugeridas. A Senhora Vice-Presidente relata que dentro 323 
do primeiro tópico apresentado pelo Conselheiro Cosentino, existe, atualmente, a dificuldade pela 324 



  

implantação nas Varas trabalhistas o PJe-Calc que ainda apresenta ineficiências que precisam ser corrigidas. 325 
O Conselheiro Tiago Jazynski relata que o Conselho está tendo procura justamente por este tema e que conta 326 
com a colaboração da Plenária para viabilizar um curso com essa temática. O Conselheiro Sergio Lopes 327 
sugere à Plenária estudo de viabilidade econômica e técnica para criação de conteúdo e coleta de dados para 328 
matérias como boletins e informativos que possam ser produzidos pelo Conselho com objetivo de atender as 329 
necessidades da população e mídia em geral. 9.5 – Próxima Reunião Plenária em 03 de maio de 2019: A 330 
Vice-Presidente relata que a próxima Reunião Plenária ocorrerá no próximo dia 03 de maio de 2019, com a 331 
primeira convocação às dezesseis horas e trinta minutos, conforme aprovado o item abertura do presidente. 332 
10- ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, a Senhora Vice-Presidente agradece a presença de todos e às 333 
dezenove horas e cinquenta e seis minutos dá por encerrados os trabalhos, dos quais eu, Gilberto Coelho de 334 
Miranda Junior, Assessor da Presidência, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por 335 
mim, pelo Gerente Executivo, pelo Presidente e pela Vice-Presidente do Conselho Regional de Economia da 336 
6ª Região/PR. Curitiba, ao vigésimo nono dia do mês de março de 2019. 337 
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