
  

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 6ª - REGIÃO - 1 
PARANÁ, REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2019. 2 
Ao décimo sexto dia do mês de setembro de dois mil e dezenove, realizou-se a Sexta Reunião Ordinária do Conselho 3 
Regional de Economia, na sede do Conselho, situada à Rua Professora Rosa Saporski, 989, Mercês, Curitiba - Paraná, 4 
sob a presidência do presidente, Economista Carlos Magno Andrioli Bittencourt, com a presença dos Conselheiros 5 
Efetivos: Odisnei Antonio Bega, Sergio Lopes, Mirian Beatriz Schneider, Eduardo André Cosentino, Daniel Rodrigues 6 
Poit, Juarez Trevisan, Gina Gulineli Paladino e dos Conselheiros Suplentes: Marcelo Ling Tosta da Silva, Eron José 7 
Maranho, Tiago Jazynski e Juliana Franco Afonso. Justificaram ausências, as quais foram acatadas pelo Plenário, a 8 
Vice-Presidente Elhanã Maria Moreira Marcelino por motivo de saúde, o Conselheiro Paulo Rogério Alves Brene por 9 
motivo de trabalho, o Conselheiro Eduardo Moreira Garcia por motivo de trabalho e o Conselheiro Laércio Rodrigues 10 
de Oliveira por motivo de férias. Conforme prevê o Regimento Interno do CoreconPR, em seu Art. 8º, parágrafos 1º, 5º, 11 
6º e 7º os Conselheiros Efetivos ausentes serão substituídos pelos Conselheiros Suplentes presentes, por designação do 12 
Presidente, para completar o quórum e convoca, primeiramente, os Conselheiros Suplentes do mesmo terço dos 13 
Conselheiros Efetivos ausentes. Assim, passam à condição de efetivos, somente para referida sessão os Conselheiros 14 
Suplentes Marcelo Ling Tosta da Silva, Eron José Maranho, Tiago Jazynski e Juliana Franco Afonso, decisão acatada 15 
pela Plenária. Contando ainda com a presença do Gerente Executivo do CoreconPR Amarildo de Souza Santos, do 16 
Assessor da Presidência Gilberto Coelho de Miranda Junior, da Assessora de Imprensa Inês Dumas, dos Assessores 17 
Jurídicos Ovídio Machado de Oliveira Filho e Rafael Souza Moro e do Fiscal Mauri Hidalgo. ABERTURA DOS 18 
TRABALHOS: Às quinze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt declara 19 
aberta a sessão, tendo em vista o número regimental de Conselheiros presentes, passando a leitura da pauta da referida 20 
reunião ordinária, relata que em virtude da disponibilidade do quadro dos funcionários e envolvidos na execução da 21 
Plenária sugere que até o fim do ano de 2019 as Reuniões sejam marcadas para as segundas-feiras, com início as quinze 22 
horas e segunda chamada às quinze horas e trinta minutos, por unanimidade a Plenária acata o pedido. Relata também 23 
as atividades ocorridas em agenda oficial: No dia 13 de agosto realizamos na Avenida Luiz Xavier, Boca Maldita nosso 24 
evento Entenda de Economia. No dia 21 de agosto na sede da OAB, participarmos da reunião do Comitê de Olho na 25 
Transparência, acompanhados do Assessor Gilberto, do Conselheiro Ademar Rogério Weber Heylmann e do Ex-26 
presidente Celso Bernardo. No dia 29 de agosto a cerimônia de entrega do 29º Prêmio Paraná de Economia nas 27 
dependências da UNIOESTE Cascavel onde fomos recebidos pelo Senhor Reitor da Universidade, autoridades e pelo 28 
Coordenador do Curso de Economia, Luis Alberto Ferreira Garcia, que promoveu um espetáculo musical de excelente 29 
qualidade no inicio da solenidade e após a premiação, contando ainda com os Conselheiros Tiago Jazynski, Odisnei 30 
Antonio Bega, do Assessor Gilberto Miranda e do Gerente Amarildo Santos, e ao final uma palestra do Conselheiro 31 
Daniel Rodrigues Poit. No dia 30 a solenidade de Colação de Grau do Centro Universitário Cidade Verde com a 32 
presença do Delegado Regional Sidinei Silverio da Silva representando o Conselho; no dia 02 de setembro tivemos um 33 
mini curso no evento Semana de Economia da UNIOESTE Francisco Beltrão, com a presença de nosso Conselheiro 34 
Daniel Rodrigues Poit, no dia 04 de setembro fomos recebido pelo Senhor Presidente da OAB-PR Dr. Cassio Teles que 35 
promoveu um encontro com os presidentes dos Conselhos Profissionais do Estado onde foi decidido que no próximo dia 36 
14 de outubro será realizado um fórum dos Conselhos Profissionais do Estado, mais a bancada dos trinta deputados 37 
federais e os três senadores para manifesto contrário ao Projeto da PEC 108 em discussão no Congresso. Aproveita e 38 
convida os Conselheiros a participar deste encontro. Ainda em relação às discussões sobre a PEC 108 registre-se o 39 
trabalho do Cofecon, na pessoa de nosso Presidente Wellington Leonardo da Silva atuando dentro do Congresso na 40 
discussão e argumentação em conjunto com outros Conselhos sobre os prós e contras deste Projeto de lei, informou-nos 41 
que já possuem duzentos e oito parlamentares contrários à esta PEC mesmo com a informação de que a OAB e o 42 
Conselho Federal de Medicina não seriam parte deste Projeto. O Conselheiro Marcelo Ling Tosta da Silva relata que o 43 
Presidente Wellington Leonardo se reuniu com o Presidente do Confea Joel Krüger também endossando este assunto. O 44 
Senhor Presidente Carlos Magno relata ainda que emitimos manifesto na forma de ofício ao Chefe de Governança da 45 
Casa Civil do Estado, Senhor Phelipe Mansur que da criação do Programa Descomplica Paraná, além do Governo 46 
Estadual, outras entidades da Sociedade Civil são membros integrantes e deixando o Corecon de fora, neste ofício fica 47 
nosso registro em forma de insatisfação. 2 - APROVAÇÃO DA ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019, 48 
REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2019: O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt, informa que 49 
a ata foi enviada a todos os Conselheiros e se existe algo a ser comentado, discutido em relação à Ata. Nada a comentar, 50 
declara-a aprovada. 3 – COFECON: 3.1 – Notícias do Cofecon: O Senhor Presidente relata que em virtude da 51 
ausência do Conselheiro Federal informa que a próxima reunião plenária do Cofecon será após o encerramento do 52 
XXIII CBE, dia 19 de outubro e como será ampliada, contará com a presença dos Presidentes dos Regionais. 3.2 – 53 
Resolução n°2015/2019/Cofecon altera dispositivos do Normativo de Procedimentos para Registro de 54 
Profissionais: O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt relata que o Conselho Federal encaminhou uma 55 
nova Resolução que trata de novos critérios para o registro do profissional economista. O Assessor Jurídico Rafael de 56 
Souza Moro relata que em atendimento a orientação do Senhor Presidente analisou a nova Resolução e cita que algumas 57 
novas exigências solicitadas na Resolução, como atestados de idoneidade moral, certificado de reservista, algum 58 
processo de racismo ou homofobia, pois nosso Conselho visa a fiscalizar a atividade profissional e não a idoneidade da 59 



  

pessoa e a seu ver não pode ser exigida tais comprovantes, pois não fazem parte da Lei 1411/51 e seu entendimento diz 60 
que sem quaisquer exigências na Lei, não tem legalidade. O Senhor Presidente Carlos Magno relata que mesmo com 61 
esses elementos, como se aprovara a resolução no Cofecon? A justificativa que temos é que existe um código de ética 62 
em todos os regionais que podem analisar em relações a condenações e a ficha do economista. Não é papel dos 63 
Conselhos Profissionais este juízo de valor antecipado. A Conselheira Gina Gulineli Paladino relata que os Conselhos 64 
mais “jovens”, em suas Leis ordinárias já possuem parágrafos que tratam deste assunto, o que em nosso caso, até o 65 
presente não se aplica. O Senhor Presidente Carlos Magno solicita à Plenária de que maneira podemos resolver essa 66 
questão e a Plenária sugere uma consulta aos demais regionais com a pergunta de como as respectivas Comissões de 67 
Ética estão trabalhando à respeito deste tema e o que podemos tirar desta pesquisa em comum. Pois não podemos 68 
aprovar essa Resolução em nosso Conselho e depois voltar atrás da decisão, pois neste cenário, causaria muitas 69 
dificuldades aos economistas o que em alguns casos, poderia ser até passível de processos aos Conselhos em ações de 70 
reparação de danos ao economista em caso de perda de vaga em aprovação em concursos e a demora em atender as 71 
novas exigências em juntar todas as declarações para que pudéssemos expedir uma certidão ou documento. Desta forma 72 
a Plenária aguarda resposta dos Regionais para decisão. 4 – COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: 4.1 – Inscrições/ 73 
Cancelamentos: O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt passa a palavra para o Conselheiro Daniel 74 
Rodrigues Poit, presidente da Comissão de fiscalização que relata brevemente os processos administrativos de 75 
inscrições e cancelamentos que posteriormente são deferidos ou indeferidos pelos membros da Plenária. Inscrições: 76 
Registros Definitivos (deferidos): Reynaldo Aquino de Paula, Reg. 8705, UFPR, Delegacia de Curitiba; Luiz 77 
Fernando Benatti, Reg. 8706, UNIOESTE, Delegacia de Curitiba; Cristiano Augusto dos Santos, Reg. 8704, UFV, 78 
Delegacia de Apucarana; Lucyane Palhano, Reg. 8707, FAFICOP, Delegacia de Curitiba; Leandro Weverton Lima 79 
Pimenta, Reg. 8699, UNICV, Delegacia de Maringá; Registo Definitivo Reativado Economista (deferido): Felipe 80 
Cesar Marques, Reg. 8299, UEL, Delegacia de Londrina; Registro Definitivo Pessoa Jurídica (deferidos): Leão 81 
Bravo Assessoria Empresarial Ltda., Reg. 703, Delegacia de Curitiba; STCP Engenharia de Projetos, Reg. 336, 82 
Delegacia de Curitiba; Registros de Estudantes (deferidos): Rafael Kujo Monteiro, Reg. E-2885, PUCPR, Delegacia 83 
de Curitiba;  Wagner França Florentino Junior, Reg. E-2887, PUCPR, Delegacia de Curitiba; Lucas Manfre M. Lemes, 84 
Reg. E-2888, PUCPR, Delegacia de Curitiba; Milena Fernanda P. Werner, Reg. E-2889, PUCPR, Delegacia de 85 
Curitiba; Letícia de Assis Pinto, Reg. E-2891, PUCPR, Delegacia de Curitiba; Manuelle Rosa Mendes Padilha, Reg. E-86 
2894, PUCPR, Delegacia de Curitiba; Samuel Lylo Balchak, Reg. E-2895, PUCPR, Delegacia de Curitiba; Giulia de 87 
Mira Piva, Reg. E-2896, PUCPR, Delegacia de Curitiba; Maira Christine Bahl, Reg. E-2898, PUCPR, Delegacia de 88 
Curitiba; Victor Ângelo de Oliveira, Reg. E-2899, PUCPR, Delegacia de Curitiba; Luan Pugina de Lima, Reg. E-2900, 89 
PUCPR, Delegacia de Curitiba; Gabriela Aschenmacher Sanches, Reg. E-2897, PUCPR, Delegacia de Curitiba; Igor 90 
Ferrari, Reg. E-2901, PUCPR, Delegacia de Curitiba; Bibiane de Paulo Freitas, Reg. E-2902, PUCPR, Delegacia de 91 
Curitiba; João Guilherme Wiezbicki Koslosky, Reg. E-2903, PUCPR, Delegacia de Curitiba; Guilherme Jonas 92 
Garbelini, Reg. E-2904, PUCPR, Delegacia de Curitiba; Francisco Carlos de Magalhães Junior, Reg. E-2905, UEL, 93 
Delegacia de Curitiba; João Vitor Martins Barbosa, Reg. E-2906, UEL, Delegacia de Curitiba. Cancelamentos: Ativo 94 
com Desconto (deferidos): Arnaldo José Rigoni, Proc. Adm. 327/19, Reg. 3904, a partir da data do protocolo e 95 
requerimento assinado, isto é, 15/08/2019, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2020; Benedito 96 
dos Santos Sobrinho, Proc. Adm. 355/19, Reg. 1896, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 97 
23/08/2019, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2020; Gedalva Baratto, Proc. Adm. 365/19, 98 
Reg. 3115, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 29/08/2019, sendo concedido o desconto de 99 
90% da anuidade a partir de 2020; Nilton Lopes Miguel, Proc. Adm. 345/19, Reg. 2376, a partir da data do protocolo e 100 
requerimento assinado, isto é, 23/08/2019, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2020; Paulo 101 
Francisco Machado da Costa, Proc. Adm. 337/19, Reg. 4470, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto 102 
é, 21/08/2019, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2020; Paulo Oliveira D’Andrea, Proc. Adm. 103 
353/19, Reg. 1951, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 27/08/2019, sendo concedido o 104 
desconto de 90% da anuidade a partir de 2020; Lauro dos Santos, Proc. Adm. 153/19, Reg. 1943, economista preencheu 105 
os requisitos em 2017, porém o ofício de comunicação foi em 2018 e em endereço equivocado e alega não ter recebido 106 
correspondências por motivo de mudança de endereço. Pagou a anuidade de 2018 integral, porém requer a concessão do 107 
benefício para a anuidade 2019, após discussão a Plenária acata o pedido. Prorrogação da Suspensão de Registros 108 
por Desemprego (deferido): Paulo Roberto Kososki, Proc. Adm. 083/16, Reg. 4711, a partir do vencimento da 109 
suspensão, isto é, 28/01/2018 a 28/01/2019; Cancelamento por Aposentadoria (deferidos): Melchiades Celson 110 
Muhlenhoff, Proc. Adm. 243/19, Reg. 2152, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 25/06/2019, 111 
há TCD das anuidades de 2018 e 2019 (proporcional); Rosimar dos Santos Rodrigues, Proc. Adm. 323/19, Reg. 6072, a 112 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 13/08/2019; Neusa Mattiello, Proc. Adm. 097/19, Reg. 8511, 113 
economista constante como sócia da empresa que também é registrada no Conselho, juntou documentos comprovando 114 
ser aposentada e não estar atuando na empresa, após discussão, a Plenária acata a decisão; Cancelamento por Não 115 
Exercício da Profissão (deferidos): O Conselheiro e Membro da Comissão de Fiscalização, Sergio Lopes relata os 116 
seguintes processos: André Diego Souza da Cruz, Proc. Adm. 241/19, Reg. 8336, a partir da data do protocolo e 117 
requerimento assinado, isto é, 19/06/2019; Antonio Carlos de Andrade e Silva, Proc. Adm. 003/19, Reg. 5351, a partir 118 



  

da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 26/12/2018, há TCD das anuidades de 2016 a 2018; Carlos Hiroshi 119 
Hayashi, Proc.Adm. 319/19, Reg. 8034, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 07/08/2019, há 120 
TCD das anuidades de 2015 a 2019; Cezar Reges Moraes Ferreira, Proc. Adm. 331/19, Reg. 7589, a partir da data do 121 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 19/08/2019, há débito das anuidades de 2014 a 2019 (proporcional); Danielle 122 
Wachtel Kaiser, Proc. Adm. 299/19, Reg. 8177, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 123 
31/07/2019; Osvaldo Arruda de Almeida, Proc. Adm. 216/19, Reg. 6545, a partir da data do protocolo e requerimento 124 
assinado, isto é, 07/06/2019; Robson Thiago Guedes da Silva, Proc. Adm. 329/19, Reg. 7803, a partir da data do 125 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 16/08/2018, há TCD da anuidade 2019 (proporcional); Aroldo Copelli, Proc. 126 
Adm. 610/18, Reg. 8419, economista cursando mestrado e desempregado, a fiscalização sugeriu a suspensão do 127 
processo, mas insiste no pedido do cancelamento, após discussão a Plenária acata ao pedido; Rubiane Daniele Cardoso, 128 
Proc. Adm. 072/18, Reg. 7429 está trabalhando no Conselho Federal de Contabilidade desempenhando atividades que 129 
não são da profissão do economista, após discussão a Plenária acata o cancelamento; Suelen de Gaspi, Proc. Adm. 130 
219/19, Reg. 7866, juntou documentos nos quais comprova cargo de nível médio, após discussão a Plenária acata pelo 131 
cancelamento, há débito das anuidades de 2015 a 2019 (proporcional); Karen Betinardi Couto, Proc. Adm. 820/15, Reg. 132 
7387, cancelamento e devolução de anuidades pagas por decisão judicial; Murilo Almeida Chaves, Proc. Adm. 074/11, 133 
Reg. 6744, cancelamento do registro e débitos por decisão judicial a partir de 28/02/2011, há débitos das anuidades de 134 
2010 (parcial) a 2019, portanto permanecendo o débito referente à 2010; Cancelamento por Não Exercício da 135 
Profissão (indeferido): Raphael Jaruga Della Bianca, Proc. Adm. 522/18, Reg. 7114 já havia solicitado o cancelamento 136 
em 2014 não recorrendo da decisão, neste processo demonstra as mesmas funções ainda desempenhadas, da profissão 137 
do economista, após discussão, a Plenária indefere o pedido. Há TCD das anuidades de 2014 a 2018 (proporcional); 138 
Cancelamento e Remição dos Débitos (indeferido): Antonio Carlos Velasco, Proc. Adm. 219/19, Reg. 6306, 139 
economista juntou documentos de suas empresas alegando não exercer a profissão desde 2004, dificuldades financeiras 140 
e altas dívidas com a União. Assessoria jurídica opina negativamente quanto à remissão de débitos, porém cabe à 141 
Plenária a decisão. Após discussão a Plenária acata pelo cancelamento do registro, desde a data do protocolo e 142 
requerimento assinado, isto é, 11/06/2018, mas indefere a remissão dos débitos, por não se enquadrar no que diz a 143 
legislação. Há TCD das anuidades de 2007 a 2012 e 2014 a 2019 (proporcional); Carlos Alberto Godoy, Proc. Adm. 144 
541/18, Reg. 7909, solicitado cancelamento, já relatado em plenária anterior, foram solicitados mais documentos para 145 
comprovação de atividades e nível de escolaridade, uma vez juntados a Plenária decide pelo cancelamento do registro 146 
sem a remissão dos débitos, por não se enquadrar no que diz a legislação. Há débito das anuidades 2016 a 2018 147 
(proporcional); 4.2 – Processos da Fiscalização: O Senhor Presidente passa a palavra ao Membro da Comissão de 148 
Fiscalização Mirian Beatriz Schneider que relata os seguintes processos: Retificação Prefeitura Municipal de Balsa 149 
Nova, Proc. Adm. 121/14 a Conselheira relata que o Setor de Fiscalização irá autuar a empresa vencedora da licitação 150 
da Prefeitura Municipal de Balsa Nova: OMX Consultoria, Avaliação Patrimonial Proj. Ltda. e não a Prefeitura, essa 151 
citação constante na Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2019 (linhas 327 a 330), após discussão a Plenária acata decisão; 152 
Retificação Felipe Wilson Vidi, Proc. Adm. 078/17, por orientação da Procuradoria Jurídica do CoreconPR este 153 
solicita incluir comunicado da decisão constante na Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2019 (linhas 318 a 320) para o 154 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR e ao Ministério Público Federal – MPF. Após discussão a Plenária 155 
acata a decisão. Retificação decisão Bems Gestão Empresarial Ltda. Proc. Adm. 013/13B, por orientação da 156 
Assessoria Jurídica do CoreconPR este recomenda o arquivamento do processo, pois se constatou que o CNPJ da 157 
referida empresa foi baixado por omissão contumaz, não se tendo como cobrar os débitos, após discussão a Plenária 158 
decide pelo arquivamento do processo, retificando decisão constante na Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2019 (linhas 159 
330 a 332); Exercício Ilegal da Profissão: Hayar & Moro Ltda. ME, Proc. Adm. 336/17, empresa autuada, efetuou a 160 
alteração contratual, após discussão a empresa será multada pela irregularidade do período anterior; Adenilson 161 
Aparecido Vieira, Proc. Adm. 199/15 economista autuado, apresentou documentos onde passou a exercer a função de 162 
advogado a partir de setembro de 2016, após discussão a Plenária decide pela a aplicação da multa no período de 2014 a 163 
2016; Solicitação do Advogado Geraldo Doni Junior, Proc. Adm. 363/19: O membro da Comissão de Fiscalização, 164 
Eduardo André Cosentino que relata que o Conselho recebeu o contato do advogado Geraldo Doni Junior onde em um 165 
processo de liquidação de sentença a perícia estava com a economista Vanya Marcon Heimoski e no decorrer do 166 
processo, foi destituída da atividade, sendo nomeada uma contadora em seu lugar, a pergunta do requerente é se esta 167 
nova perita está habilitada a realizar esta atividade e se está registrada em nosso Conselho. Em resposta o núcleo de 168 
pericias do CoreconPR respondeu que por não se tratar de uma economista, não possui registro conosco, entretanto não 169 
a descapacita a realizar pericias, uma vez que esta atividade pode ser exercida também por contadores, após discussão o 170 
Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt coloca em votação e a Plenária acata que seja solicitada cópia do 171 
processo na íntegra a fim de que tenhamos subsídios para a resposta ao requerente.   5 – COMISSÃO DE TOMADA 172 
DE CONTAS: 5.1 – Aprovação das contas do 2º Trimestre de 2019, Resolução 008/2019; O Senhor Presidente 173 
Carlos Magno Andrioli Bittencourt passa a palavra ao Presidente da Comissão de Tomada de Contas do CoreconPR, 174 
Eduardo André Cosentino que apresenta aos demais Conselheiros, a Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2019 do 175 
CoreconPR, demonstrada nas peças contábeis apresentadas, examinadas e analisadas na extensão julgada necessária.  O 176 
Presidente da Comissão, Eduardo André Cosentino conclui que a Comissão posiciona-se a favor da aprovação das 177 



  

Contas do 2º Trimestre de 2019. Após a explanação, o Senhor Presidente do CoreconPR coloca em votação a aprovação 178 
das contas e da Resolução 008/2019, as quais são aprovadas pela Plenária. 5.2 – Demonstrativo da situação 179 
financeira do CoreconPR: Dando continuidade, o Presidente da Comissão de Tomada de Contas, Conselheiro 180 
Eduardo André Cosentino apresenta o demonstrativo financeiro até o mês de agosto/2019 informa estar satisfeito com 181 
os números apresentados, justifica e enaltece o trabalho dos funcionários do Conselho empenhados na atividade 182 
distribuída entre a equipe na cobrança dos economistas em situação de inadimplência, citou que em virtude desta 183 
política mesmo com o constante número de cancelamentos de registros, a receita em comparação com o mesmo período 184 
do ano anterior obteve um acréscimo de 1,56% e em relação às despesas, algumas contas tiveram alteração, mas nada 185 
que necessite uma reformulação orçamentária neste momento, ocorreu a redução de 3,59% em comparação ao mesmo 186 
período de 2018. Chegamos a conclusão que o resultado obtido nos números apresentados, o primeiro semestre deste 187 
ano tivemos uma performance de crescimento nos resultados acima da inflação. Relata ainda que é fato que a situação 188 
financeira ainda não é animadora, entretanto visualizamos uma situação momentaneamente confortável o que não 189 
dispensa a atenção e o trabalho na redução e cortes do que pode ser reduzido e o trabalho de cobrança em todas as 190 
modalidades previstas. Agradecemos à Gerência e aos seus comandados o belo trabalho realizado em cobrança de 191 
anuidades vencidas, o que de forma satisfatória houve um aumento nas receitas, mesmo com a tendência de 192 
cancelamentos e aposentadorias.  O Senhor Presidente Carlos Magno também enaltece o trabalho realizado por toda a 193 
equipe. 6 – GRUPO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE DE 194 
GESTÃO DO CORECONPR: O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt passa a palavra ao 195 
Conselheiro Eron José Maranho, coordenador do grupo que relata que nesta data se encerra a primeira fase com o 196 
Seminário que acontecerá logo mais às 19 horas na UTFPR, com previsão de ótimo público e após esse debate será 197 
realizada uma síntese que será apresentada na próxima Plenária para apreciação e aprovação futura da opinião oficial do 198 
Conselho. Informa ainda outras atividades em andamento que será apreciada no decorrer do ano. O Senhor Presidente 199 
Carlos Magno agradece ao empenho e a colaboração dos Conselheiros e ex-Conselheiros que estão trabalhando neste 200 
grupo. 7 – COMISSÃO DE EVENTOS/PRÊMIOS: 7.1 – Informes sobre o Projeto Entenda de Economia: O 201 
Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt relata que em 2019 o Entenda foi realizado com sucesso nas 202 
cidades de Curitiba, Maringá, Londrina, Toledo, Cascavel e Francisco Beltrão onde se distribuiu no total 10.000 203 
cartilhas e agradece ao trabalho dos funcionários, dos Conselheiros, dos Delegados Regionais, professores e estudantes 204 
que nos auxiliaram nas respectivas praças. A Conselheira Juliana Franco Afonso relata que em Maringá contou com as 205 
habituais parcerias, o CODEM com a câmara Técnica Financeira, grande visibilidade na TV e nas redes sociais, 206 
também se realizou pesquisa sobre o FGTS que nos próximos dias será feita a divulgação dos resultados. 7.2 – 207 
Informes sobre o 9° Torneio Paranaense de Economia: O Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt relata que 208 
tivemos a participação de sete duplas no nono torneio paranaense de economia realizado nas dependências da 209 
Universidade Positivo, campus Ecoville em Curitiba, sob a coordenação do Conselheiro Daniel Poit, supervisionado 210 
pelos colaboradores Amarildo de Souza Santos e Gilberto Coelho de Miranda Junior. Na sexta-feira a abertura contou 211 
com a participação da Coordenadora do Curso de Economia da UP, Cintia Rubin e do Excelentíssimo Senhor Reitor, 212 
Economista José Pio Martins em discurso motivacional aos participantes. Fica o registro da hospitalidade e cordialidade 213 
dos dois expoentes da UP para a realização desta edição do torneio aonde a dupla vencedora veio da UNILA 214 
representada pelos alunos Raime Rolando Rodrigues Diaz e Carlos Alberto Ramos Torres, em segundo lugar a dupla da 215 
Universidade Positivo Allan Christopher Teixeira Rodrigues e Pedro Henrique Rocha Reste, em terceiro lugar a dupla 216 
da UNESPAR Campo Mourão Geovani de Brito Torres e Victor Heleno dos Santos. Estas três duplas irão representar 217 
nosso regional na Gincana Nacional em outubro em Florianópolis. Ainda em quarto lugar a dupla da PUCPR, Rafael 218 
Kujo Monteiro e Lincon Venâncio Bilibio. A todas as duplas, à assessoria de imprensa, aos funcionários e Conselheiros 219 
que participaram deste projeto, nosso especial agradecimento. 7.3 – Informes sobre o 29º Prêmio Paraná de 220 
Economia: O Presidente Carlos Magno agradece o Conselheiro Sergio Lopes, ao Delegado Regional Álvaro Bizinela e 221 
ao Coordenador do Curso de Economia da UNIOESTE Cascavel, Luiz Alberto Ferreira Garcia pela recepção e 222 
organização do local da entrega do Prêmio Paraná e passa a palavra ao Coordenador do Prêmio Paraná, Tiago Jazynski 223 
que relata o sucesso da entrega do 29° Prêmio Paraná de Economia aonde os premiados em sua maioria vieram da 224 
região oeste do Paraná, agradece a UNIOESTE pela divulgação e a lotação do auditório onde fizemos o evento, com a 225 
participação do grupo de canto lírico da Universidade, das ilustres presenças do Reitor e Vice-Reitor da UNIOESTE e 226 
demais autoridades, além da palestra digna de elogio, proferida pelo Conselheiro Daniel Rodrigues Poit. O Conselheiro 227 
Sergio Lopes relata e agradece aos envolvidos e que foi mais uma das diversas atividades da Semana de Economia da 228 
UNIOESTE Cascavel.  7.4 – Informe sobre a submissão de Artigos para o Livro: “A Economia Brasileira Por 229 
Economistas Paranaenses”: o Senhor Presidente passa a palavra para Coordenadora Mirian Beatriz Schneider que 230 
relata que houve procura por informações deste projeto, mas efetivamente poucos trabalhos foram recebidos até o 231 
momento e relata que será realizada nova chamada pelas mídias do Conselho e pede a Plenária que divulguem aos seus 232 
pares. 8 – COMISSÃO ESPECIAL PARA ACOMPANHAMENTO, CONFERÊNCIA E DESFAZIMENTO DE 233 
BENS: 8.1 – Desafetação de Bens inservíveis. Portaria 014/2019: O Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt 234 
passa a palavra ao membro da Comissão Conselheiro Odisnei Antonio Bega que relata que atendendo as resoluções 235 
vigentes do Cofecon e de nosso regional, foi efetuado um levantamento e listado vinte e nove itens inservíveis que serão 236 



  

oferecidos para os demais regionais, e ao final caso não haja interesse no todo ou parte dos bens, serão consultados os 237 
Conselheiros para sugestões de entidades onde possam ser doados. Após discussão a Plenária aprova a Portaria 238 
014/2019. 9 – NOVOS CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A EVENTOS 239 
REGIONAIS DE ECONOMIA – RESOLUÇÃO 009/2019: o Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt 240 
relata que em atendimento a sugestão discutida na Reunião Anterior foi pela redução dos valores e de novos critérios 241 
para concessão. Após discussão a Plenária aprova a Resolução 014/2019. 10 – ASSUNTOS GERAIS: 10.1 – Informes 242 
do Núcleo de Mediação e Arbitragem: O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt relata que em face da 243 
ausência da Conselheira Angeliz Suckow não serão relatados assuntos deste núcleo. 10.2 – Informes do Núcleo de 244 
Perícia: O Senhor Presidente passa a palavra ao Coordenador do Núcleo de Pericias, Eduardo André Cosentino que 245 
relata que está prestando atendimento e orientações por telefone e mensagens aos alunos recém-formados dos cursos de 246 
pericia, também relata que participou da reunião no SESCAP-PR sobre parceria para um projeto de Justiça Gratuita, 247 
onde serão discutidos com Desembargadores mecanismos onde os peritos economistas possam atuar, mostrando quais 248 
são perícias exclusivas de atuação dos economistas e quais podem ser compartilhadas com outras categorias. Neste 249 
projeto o Conselho participa com o pessoal formado nos cursos de capacitação e o SESCAP entra com a estrutura física 250 
sob a tutela de peritos. Relata ainda que nos dias 26 e 27 será realizado o ultimo módulo do Curso de Pericia de Curitiba 251 
com o tema recuperação judicial e o papel do economista. Também agradece ao Conselheiro Sergio Lopes por auxiliar 252 
na divulgação do curso em Cascavel que está com as inscrições abertas, organizado pela parceria Corecon/SINDECON-253 
PR. 10.3 – Informes do SINDECON-PR: o Senhor Presidente passa a palavra ao Conselheiro e Presidente do 254 
Sindicato, Odisnei Antonio Bega que parabeniza o Núcleo de Perícias do Corecon pela parceria com o Sindicato e que 255 
está finalizando em Curitiba e iniciando em Cascavel novo Curso. 10.4 – Palavra Aberta aos Conselheiros: ENESUL 256 
2020: O Senhor Presidente relata que fora da pauta e por solicitação do Conselheiro Daniel Rodrigues Poit se forme 257 
uma comissão para iniciar as tratativas de orçamento e patrocínio para o ENESUL 2020 que será de nosso regional. 258 
Após discussão os nomes dos Conselheiros além do Daniel Rodrigues Poit, Mirian Beatriz Schneider e Sergio Lopes, o 259 
Senhor Presidente recomenda que seja retransmitido ao grupo dos Conselheiros no whatsapp para novas adesões. A 260 
Conselheira Juliana Franco Afonso relata que na próxima semana ocorrerá a Semana da Economia da UEM e a palestra 261 
de abertura será pelo Conselheiro Federal Luiz Antonio Rubim com o tema Mediação e Arbitragem. A Conselheira 262 
Gina Gulineli Paladino relata que em atendimento ao ofício do Cofecon referente as atividades do grupo de trabalho 263 
mulher economista que ocorrerão no próximo CBE e pela inércia do atual grupo, sugere que seja indicada uma das 264 
Conselheiras que irão ao evento, participar deste evento paralelo, se prontificaram a representar as Conselheiras Mirian 265 
Beatriz Schneider e Juliana Franco Afonso. A Conselheira Mirian Beatriz Schneider se propõe a retomar o grupo 266 
mulher economista em nosso regional e fará contato com o atual grupo para inserir e atualizar atividades. 11- 267 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e às dezessete horas e 268 
cinquenta minutos dá por encerrados os trabalhos, dos quais eu, Gilberto Coelho de Miranda Junior, Assessor da 269 
Presidência, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelo Gerente Executivo, pelo 270 
Presidente do Conselho Regional de Economia da 6ª Região/PR. Curitiba, ao décimo sexto dia do mês de setembro de 271 
2019. 272 
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