
 
 
 
 
 
ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 6ª - REGIÃO - 1 
PARANÁ, REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2019. 2 
Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, realizou-se a Oitava Reunião Ordinária do Conselho 3 
Regional de Economia, em sua sede própria, situada à Rua Professora Rosa Saporski, 989, Mercês, Curitiba - Paraná, 4 
sob a presidência do Economista Carlos Magno Andrioli Bittencourt, com a presença dos Conselheiros Efetivos: 5 
Odisnei Antonio Bega, Paulo Rogério Alves Brene, Gina Gulineli Paladino, Daniel Rodrigues Poit, Laércio Rodrigues 6 
de Oliveira, Sergio Lopes, Juarez Trevisan e Eduardo André Cosentino, dos Conselheiros Suplentes: Eron José 7 
Maranho, Angeliz Cristiane de Lima Suckow, Ademar Rogério Weber Heylmann. Justificaram ausências, as quais 8 
foram acatadas pelo Plenário da Vice-Presidente Elhanã Maria Moreira Marcelino por motivo de matrimônio, da 9 
Conselheira Efetiva Mirian Beatriz Schneider por motivo de trabalho e o Eduardo Moreira Garcia, por motivo de 10 
trabalhos, chegou ao final da sessão, dos Conselheiros Suplentes Ângela Aparecida Godoi Amaral Broch por motivos 11 
profissionais, Juliana Franco Afonso por motivo de gestação e Tiago Jazynski por consulta médica. Conforme prevê o 12 
Regimento Interno do CoreconPR, em seu Art. 8º, parágrafos 1º, 5º, 6º e 7º os Conselheiros Efetivos ausentes serão 13 
substituídos pelos Conselheiros Suplentes presentes, por designação do Presidente, para completar o quórum e 14 
convoca, primeiramente, os Conselheiros Suplentes do mesmo terço dos Conselheiros Efetivos ausentes. Assim, 15 
passam à condição de efetivos, somente para referida sessão os Conselheiros Suplentes Ademar Rogério Weber 16 
Heylmann, Eron José Maranho e Angeliz Cristiane de Lima Suckow. Contando ainda com a presença do gerente 17 
executivo do CoreconPR, Amarildo de Souza Santos, do assessor da presidência Gilberto Coelho de Miranda Junior e 18 
do fiscal Alexandre Alves Ribeiro, do procurador jurídico Ovídio Machado Filho, do Conselheiro Federal Suplente 19 
Luiz Antonio Rubin e também dos Ex-Presidentes Luiz Antonio de Camargo Fayet e Celso Bernardo, do economista 20 
Luiz Fernando Buba, e da Assessora de Imprensa Inês Dumas. 1 - ABERTURA DO PRESIDENTE DO 21 
CORECONPR: Às quinze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declara aberta a sessão, tendo atingido o 22 
número regimental de Conselheiros presentes, passando a leitura da pauta da referida reunião. Inicialmente agradece 23 
as presenças dos conselheiros e demais convidados e participantes. Relata também as atividades ocorridas em agenda 24 
oficial: No dia 12 de novembro ocorreu a solenidade de premiação do 7º Prêmio Gestor Público na Assembleia 25 
Legislativa, com a presença do Presidente e do Assessor Gilberto Miranda Junior; no dia 13 de novembro o Jantar para 26 
entrega da Comenda Gralha Azul no Graciosa Country Club com a presença do Presidente; no dia 20 de novembro, 27 
reunião do COT, na sede do CoreconPR, com a presença de membros do Corecon; no dia 09 de dezembro o 28 
Conselheiro Daniel Rodrigues Poit participou do Debate sobre a Reforma tributária no SENAC; também no dia 09 de 29 
dezembro ocorreu em nossa sede o evento Discutindo Economia, com a presença dos palestrantes Gilmar Mendes 30 
Lourenço e Lucas Lautert Dezordi, com ótimo público e transmitido pela internet; no dia 11 de dezembro, reunião do 31 
COT, na sede do SESCAP/PR, com a presença de membros do Corecon. 2 - APROVAÇÃO DA ATA DA 7ª 32 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019, REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2019: O Senhor Presidente 33 
Carlos Magno Andrioli Bittencourt, informa que a ata foi enviada a todos os Conselheiros e se existe algo a ser 34 
comentado, discutido em relação à Ata. Nada a comentar, declara-a aprovada. 3 – COFECON: 3.1 – Notícias do 35 
Cofecon: O Senhor Presidente relata que a por decisão desta Plenária foi aprovada a indicação do nome da ex-36 
presidente Maria de Fatima Miranda a concorrer como Conselheira Federal no triênio 2020/2022 e no dia da eleição 37 
em Brasília o nosso Estado teve outro concorrente, a qual, esta Plenária desconhecia até então, concorreu o ex-38 
conselheiro Cid Cordeiro Silva que obteve 13 (treze) votos e a candidata indicada desta Plenária, 288 (duzentos e 39 
oitenta e oito) votos. Fica o registro para conhecimento de todos; passando a palavra ao Conselheiro Federal Luiz 40 
Antonio Rubin que relata que a partir de 2020 assume a nossa Conselheira Maria de Fatima Miranda e que será 41 
muitíssimo bem representado nosso regional, e que ele deverá ter uma participação menor junto ao Cofecon. E como 42 
se sabe finda o mandato do Conselheiro Sergio Guimarães Hardy e que ao final o Cofecon me passou uma placa de 43 
homenagem que repasso ao Senhor Presidente Carlos Magno e sugiro que seja entregue em ato solene ao Conselheiro 44 
Sergio Guimarães Hardy em momento oportuno, é pacífico a esta Plenária que o conselheiro permaneceu os dois 45 
últimos anos ausente, entretanto o primeiro ano de seu mandato como Conselheiro Federal foi de muito trabalho e de 46 
avanços na perícia. O Conselheiro Daniel Rodrigues Poit sugere que o Cofecon também agraciasse ao Conselheiro 47 
Luiz Antonio Rubin pelo mesmo motivo, após discussão a Plenária entende que sim é merecedor tanto um quanto 48 
outro pelo trabalho e lembra ainda que para o Conselheiro Rubin, falta um ano para exercer seu mandato como 49 
Conselheiro Federal Suplente e que no momento oportuno deverá ter seu trabalho reconhecido. O Conselheiro Luiz 50 
Rubin relata que essa posição discutida nesta Plenária por si só já se materializa em um reconhecimento e homenagem. 51 
Relata ainda que a comissão de controle do Cofecon em sua última reunião plenária informou que nenhum regional 52 
está em acordo com as informações em seus portais da transparência. O Senhor Presidente Carlos Magno relata que se 53 
averigue essa informação e em momento oportuno será respondido via ofício e regularizado, se assim for necessário. 54 
O Conselheiro Luiz Antonio Rubin relata ainda que o Cofecon deverá baixar uma resolução, para, no intuito de limpar 55 
a base de dados dos registros de economistas muito antigos, em situação de impossibilidade de cobrança, falecimentos 56 
não informados entre outras situações e que, segundo o Cofecon se aproxima de 50% (cinquenta por cento) da base de 57 
dados de todos os Regionais. O Senhor Presidente Carlos Magno relata que em nosso regional, neste ano, houve 58 



 
 
 
 
 
empenho dos setores de fiscalização, gerência, cobrança e demais envolvidos em um levantamento que resultou em 59 
cancelamentos de registros há muito tempo em situações semelhantes citadas. 3.2 – Informe sobre as Eleições no 60 
Cofecon: O Conselheiro Federal Luiz Antonio Rubin relata que na última reunião plenária do Conselho Federal se 61 
realizou a eleição para escolha do novo presidente e vice-presidente, sem apresentar oficialmente um plano de trabalho 62 
foram indicados e eleitos os economistas de São Paulo Antonio Corrêa de Lacerda e pelo Amazonas Denise Kassama. 63 
Lacerda já exerceu mandato como presidente em 1999 e agora retornará em 2020, é um profissional de muito 64 
equilíbrio, de formação acadêmica, comentarista de destaque na mídia e desejamos sucesso aos novos eleitos. Fizemos 65 
um trabalho para que os Conselhos da Região Sul pudessem ter maior visibilidade, mas não houve convite nem outras 66 
chapas concorrentes, a Região Nordeste também se manifestou no mesmo viés, e também atuará nos bastidores na 67 
tentativa de busca por mais espaço no Sistema. 3.3 – Resolução n° 2.022/2019 Cofecon, altera dispositivos da 68 
Resolução 1.945, de 30 de novembro de 2015: O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt relata que 69 
em atendimento à resolução do Cofecon que altera dispositivos para o registro do profissional economista, 70 
encaminhamos algumas sugestões e que na última reunião plenária algumas foram aceitas a fim de dar maior rapidez e 71 
não criar óbices ao processo, uma das sugestões aprovadas foi que na impossibilidade do profissional apresentar 72 
algum comprovante seja preenchida uma declaração de idoneidade assim agilizando o trâmite para novo registro. 3.4 – 73 
Definição da forma de custeio do sistema cadastral/financeiro/fiscal e do sistema contábil: O Senhor Presidente 74 
Carlos Magno Andrioli Bittencourt relata que recebemos do Cofecon a informação da migração dos sistemas 75 
cadastral, financeiro e contábil e que custará para nosso regional, o valor anual de R$ 24.595,00 (vinte e quatro mil, 76 
quinhentos e noventa e cinco reais), valores estes dentro da faixa dos conselhos médios, segundo o Cofecon, 77 
informamos ainda que recebemos a visita de dois profissionais da empresa vencedora do sistema cadastral e que as 78 
informações de nosso regional será utilizada a fim de parametrizar os dados e que serão aplicados à todos os regionais 79 
que fizerem a migração para esse novo sistema.   4 – COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: 4.1 – Inscrições/ 80 
Cancelamentos: O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt passa a palavra para o Conselheiro Daniel 81 
Rodrigues Poit, presidente da Comissão de fiscalização que relata brevemente os processos administrativos de 82 
inscrições e cancelamentos que posteriormente são deferidos ou indeferidos pelos membros da Plenária. Inscrições: 83 
Registros Definitivos (deferidos): Diego Mateus Schneider, Reg.8721, UFPR, Delegacia de Toledo; Ismael dos 84 
Santos Engel, Reg. 8722, UFSC, Delegacia de Curitiba; Roland Braun, Reg. 8723, FAE, Delegacia de Curitiba; 85 
Otavio Castelhano Lemos, Reg. 8724, PUCPR, Delegacia de Curitiba; Jorge Pedro dos Reis, Reg. 8725, Marília, 86 
Delegacia de Curitiba; Carolina Beatriz Loch, Reg. 8726, UFPR, Delegacia de Curitiba; Alan Carlos da Silva, 87 
UNIOESTE, Delegacia de Cascavel; Dermival Ailto Mastelari, Reg. 8728, Marília, Delegacia de Londrina; Rosangela 88 
Filip, Reg. 8729, UEPG, Delegacia de Ponta Grossa; Maurício José Baptista, Reg. 8730, UNIOESTE, Delegacia de 89 
Francisco Beltrão; Mariane Batista, Reg. 8731, FESP, Delegacia de Curitiba; Vinícius de Almeida Vale, Reg. 8732, 90 
Juiz de Fora, Delegacia de Curitiba; Tassia de Oliveira, Reg. 8733, UEPG, Delegacia de Londrina; Registro sem 91 
Diploma para Definitivo - Transformação Economista (deferido): Rafael Schimanski Gwadera, Reg. 8672, 92 
UNIOESTE, Delegacia de Cascavel; Registro Definitivo Reativado (deferido): Mayara de Oliveira Silva, Reg. 8611, 93 
UNESPAR, Delegacia de Londrina; Registro Definitivo de Pessoa Jurídica (deferido): Harness Consult. Financ. 94 
Econômica Ltda. Reg. 706, Delegacia de Curitiba; Registro Definitivo de Pessoa Jurídica – Secundário (deferido): 95 
Cobrape Cia. Brasileira de Prol. E Empreend. Reg. 705, Delegacia de Curitiba; Registro de Estudante de Economia 96 
(deferidos): Enzo Gabriel Lottermann Pin, Reg. E-2917, UNIOESTE, Delegacia de Francisco Beltrão; Abdulaziz 97 
Suleiman Carvalho, Reg. E-2918, UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão; João Vitor da Silva Correia, Reg. E-98 
2919, UEL, Delegacia de Londrina. Cancelamentos: Motivo de Falecimento (deferidos): Dilso Rampon, Proc. 99 
Adm. 488/19, Reg. 3768, a partir da data da certidão de óbito, ou seja, 25/07/2019; Mauro Reichamann Bellini, Proc. 100 
Adm. 471/19, Reg. 4044, a partir da data da certidão de óbito, 13/11/2019; Ativo com Desconto (deferidos): 101 
Abelardo Cirico, Proc. Adm. 492/19, Reg. 972, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 02/12/2019, 102 
sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2020; Alberto Irazê Ribeiro, Proc. Adm. 479/19, Reg. 103 
7865, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 28/11/2019, sendo concedido o desconto de 90% da 104 
anuidade a partir de 2020; Cassio Frederico Camargo Rolim, Proc. Adm. 491/19, Reg. 2194, a partir da data do 105 
protocolo e requerimento assinado, 02/12/2019, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2020; 106 
João Benjamin dos Santos, Proc. Adm. 490/19, Reg. 5457, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 107 
26/11/2019, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2020; Sergio Guimarães Hardy, Proc. Adm. 108 
443/19, Reg. 3998, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 31/10/2019, sendo concedido o desconto de 109 
90% da anuidade a partir de 2020; Tadasi Mori, Proc. Adm. 489/19, Reg. 2796, a partir da data do protocolo e 110 
requerimento assinado, 25/11/2019, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2020; Suspensão de 111 
Registro por desemprego (deferidos): Itamir Caciatori Júnior, Proc. Adm. 500/19, Reg. 8414, a partir da data do 112 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 05/12/2019 até 05/12/2020, em aberto as anuidades de 2018 e 2019; Luis 113 
Fernando Antunes de Oliveira, Proc. Adm. 397/19, Reg. 8293, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 114 
isto é, 30/09/2019 até 30/09/2020; Marília Rattmann, Proc. Adm. 429/19, Reg. 6830, a partir da data do protocolo e 115 
requerimento assinado, isto é, 23/10/2019 até 23/10/2020, há TCD da anuidade de 2019; Prorrogação da Suspensão 116 



 
 
 
 
 
de Registro por desemprego (deferido): Noelle Mariana Santos Araujo Fritzen, Proc. Adm. 495/19, Reg. 7921, a 117 
partir da data do vencimento da primeira suspensão, isto é, 18/09/2019 até 18/09/2020; Suspensão de Registro por 118 
ausência do país (deferido): Eduardo de Pintor, Proc. Adm. 427/19, Reg. 8076, a partir da data declarada no 119 
requerimento assinado, isto é, 01/01/2020 até 31/10/2020; Cancelamento do Registro por Aposentadoria 120 
(deferidos): Carlos Roberto Marold, Proc. Adm. 475/19, Reg. 3319, a partir da data do protocolo e requerimento 121 
assinado, isto é, 27/11/2019; Enéas Mansur Junior, Proc. Adm. 445/19, Reg. 2828, a partir da data do protocolo e 122 
requerimento assinado, isto é, 04/11/2019; Marise Bechtloff dos Santos, Proc. Adm. 481/19, Reg. 7052, a partir da 123 
data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 29/11/2019; Antonio Eduardo Nogueira, Proc. Adm. 456/19, Reg. 124 
5704, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 11/12/2019; Haidee Stumm Kerne, Proc. Adm. 125 
476/19, Reg. 5169, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 28/11/2019, há TCD das anuidades de 126 
2017 a 2019 (proporcional 11/12 avos); Ivany Zelis ramalho Campoli da Cruz, Proc. Adm. 152/19, Reg. 3617, a partir 127 
da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 09/04/2019, em aberto anuidades de 2014 a 2019; Luiz 128 
Aparecido Casotti, Proc. Adm. 382/19, Reg. 3074, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 24/09/2019; 129 
Ivany Zelis Ramalho Campoli da Cruz, Proc. Adm. 152/19, Reg. 3617, economista aposentada desde 2013, justifica 130 
dificuldades financeiras. Após discussão a Plenária acata o pedido de cancelamento, a partir da data do protocolo e 131 
requerimento assinado, isto é, 09/04/2019, em aberto anuidades de 2014 a 2019 e impossibilidade de isenção de 132 
débitos de acordo com a Resolução nº 1.972/17 do Cofecon; Cancelamento do Registro por Aposentadoria 133 
(indeferido): Miguel Letenski Neto, Proc. Adm. 480/19, Reg. 8453, economista solicita cancelamento por 134 
aposentadoria onde apresenta documentos, entretanto é sócio em uma empresa que possui objeto social, atividades de 135 
competência do economista, após discussão a Plenária decide pelo indeferimento;  Cancelamento de Registro por 136 
não exercício (deferidos): Almir Bruno Jacinto Tavares, Proc. Adm. 292/19, Reg. 8496, a partir da data do protocolo 137 
e requerimento assinado, isto é, 18/07/2019; Augusto Ripka Barbosa, Proc. Adm. 436/19, Reg. 8434, a partir da data 138 
do protocolo e requerimento assinado, isto é, 29/10/2019; Luiz Fernando Carbonera, Proc. Adm. 406/18, Reg. 6854, a 139 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 11/07/2019, há TCD das anuidades 2007 a 2011, em aberto 140 
às anuidades de 2013 a 2018 (7/12 avos); Luiz Paulo Martins, Proc. Adm. 300/19, Reg. 6827, a partir da data do 141 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 31/07/2019, há TCD das anuidades 2016 a 2019 (proporcional 7/12 avos); 142 
Marcelo Marcos Manenti, Proc.Adm. 339/19, Reg. 7644, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 143 
06/08/2019, há TCD das anuidades de 2013 a 2019 (proporcional 8/12 avos); Marcelo Prestes, Proc. Adm. 362/19, 144 
Reg. 6063, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 29/08/2019; Paulo Cesar Guapo, Proc. Adm. 145 
368/19, Reg. 5463, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 03/09/2019, há TCD das anuidades de 146 
2011 a 2019 (8/12 avos); Wagner Bruno de Souza, Proc. Adm. 446/19, Reg. 6945, a partir da data do protocolo e 147 
requerimento assinado, isto é, 04/11/2019, há TCD das anuidades de 2014 a 2019; Gerusa Ribeiro Conceição Oliveira, 148 
Proc. Adm. 192/19, Reg. 7907, a economista requer o cancelamento alegando nunca haver trabalhado na área, justifica 149 
que efetuou o registro quando da informação de ter sido aprovada em concurso público em 2013 e nunca convocada. 150 
Após discussão a Plenária acata o cancelamento, a partir de 21/05/2019, entretanto solicita que apresente documentos 151 
comprobatórios, como declaração de imposto de renda dos anos anteriores para esclarecimentos acerca dos débitos das 152 
anuidades de 2013 a 2019; O membro da Comissão de Fiscalização Eduardo André Cosentino passa a palavra a outro 153 
membro da Comissão, Sergio Lopes que relata os seguintes processos: Recurso de indeferimento - Cancelamento 154 
de Registro por não exercício (indeferidos): Carlos Eduardo Frohlich, Proc. Adm. 406/19, Reg. 8176, economista 155 
requereu o cancelamento, mas em análise do cargo que ocupa na empresa é privativo do economista, em defesa, 156 
justifica que está exercendo outra atividade, entretanto ainda não ocorreu a mudança em seus registros, após discussão 157 
a Plenária mantém o indeferimento, com posterior encaminhamento ao Cofecon; Thiago Pacheco, Proc. Adm. 128/19, 158 
Reg. 8160, processo anteriormente indeferido, em recurso economista não apresentou justificativas que satisfaçam o 159 
pedido e a procuradoria jurídica orienta a manutenção do indeferimento, após discussão a Plenária mantém a decisão, 160 
com posterior encaminhamento ao Cofecon; Cancelamento de Registro por não exercício (suspenso): (1:57:35) 161 
Kerygma Assessoria e Treinamento, Proc. Adm. 218/19, Reg. 608, empresa requereu o cancelamento, alterando objeto 162 
social, após discussão a Plenária sugere a suspensão do Processo, e que se solicite à empresa documentos 163 
comprobatórios de sua atividade para maior entendimento; Cancelamento de Débitos por extinção – falecimento 164 
(deferidos): Romio Elias Curi, Proc. Adm. 001/15, Reg. 3666, registro já cancelado em 2015 por falecimento, porém 165 
com débitos das anuidades de 2004 a 2007 que não há como cobrar e a última legislação a respeito permite o 166 
cancelamento de todos os débitos, a Plenária decide pela extinção dos débitos em aberto; Roberto de Campos, Proc. 167 
Adm. 185/19, Reg. 389, registro já cancelado em 2012, porém com débitos das anuidades de 1999, 2002, 2004,2006 e 168 
2007 que não há como cobrar e a última legislação a respeito permite o cancelamento de todos os débitos, Plenária 169 
decide pela extinção dos débitos em aberto. Cancelamento de Registro Pessoa Jurídica (deferidos): Castioni 170 
Cavalheiro Consultoria Ltda. Proc. Adm. 421/19, Reg. 647; a partir da data do encerramento da empresa, isto é, 171 
29/07/2019; Eduardo André Cosentino, Proc. Adm. 437/19, Reg. 694, a partir da data do encerramento da empresa, 172 
isto é, 15/05/2019; Pompermayer Asse. Econ. Associados S/S, Proc. Adm. 431/19, Reg. 387, a partir da data do 173 
encerramento da empresa, isto é, 07/06/2019; Recurso de indeferimento - Cancelamento de Registro Pessoa 174 



 
 
 
 
 
Jurídica (indeferido): UP Finanças e Negócios Eireli, Proc. Adm. 061/19, Reg. 551, processo indeferido 175 
anteriormente com decisão mantida pelo Cofecon, empresa efetuou mudanças em seu objeto social e capital social, e 176 
impetrou novo pedido de cancelamento, após discussão a Plenária mantem a decisão do indeferimento e recálculo do 177 
valor das anuidades desde a alteração do capital social em 2016, há débito das anuidades de 2015 (proporcional) a 178 
2019 (proporcional). Cancelamento de Registro por distrato social (deferido): Cancelamento de Registro por 179 
decisão Judicial (deferido): João Yassuiti Kaku, Proc. Adm. 357/10, Reg. 1078, cobrança em dívida ativa e por 180 
decisão judicial julgou extinto o processo de execução fiscal e cancelamento da dívida, após discussão a Plenária acata 181 
decisão com o cancelamento de registro e extinção dos débitos das anuidades de 1994 a 1997 e 2003 a 2012. 182 
Exercício Ilegal da Profissão: Astecplan Assessoria Empresarial Ltda., Proc. Adm. 324/18, autuada, notificada pela 183 
natureza de sua atividade, não apresentou defesa, após discussão a Plenária acata a decisão e procede ao Auto de 184 
Infração com aplicação da multa; SMDP Cons. Gestão Adm. Finan. Ltda. Proc. Adm. 368/13, empresa multada e 185 
baixada, com a possibilidade de reverter a multa aos sócios da empresa, a Plenária acata pela definição de envio a 186 
Cartório de Protestos, tão logo sejam autorizados os mecanismos pertinentes;  Márcio Luiz Zabott, Proc. Adm. 106/18, 187 
trabalha em empresa com atividade principal de comércio e importação após parecer da procuradoria jurídica na qual 188 
caracteriza exercício ilegal da profissão a plenária mantém a decisão pelo Auto de Infração com aplicação de multa; 189 
Andrey Henrique de Souza, Proc. Adm. 325/18 empresa autuada e na descrição das atividades comprova exercício 190 
ilegal, a procuradoria jurídica do Corecon sugere pela continuidade do processo, após discussão a Plenária mantém a 191 
decisão com emissão do Auto de Infração e aplicação da multa; Érica Karla Botega Prosdócimo, Proc. Adm. 028/14 192 
autuada, solicitado descritivo do cargo ao empregador, entretanto no meio do processo a pessoa foi desligada da 193 
empresa, após discussão a Plenária mantém a decisão de aplicação da multa no período anterior, 2014 a 2016; Sênior 194 
Auditores Independentes S.S. Proc. Adm. 414/18, empresa notificada e efetuou alterações em seu Contrato Social, 195 
entretanto não condiz nas informações que constam em seu site onde predominam atividades da profissão do 196 
economista, após discussão a Plenária sugere alterações sob pena da continuidade do Auto de Infração e aplicação da 197 
multa. Chestnut Assessoria Empresarial Ltda. Proc. Adm. 339/13, empresa encerrou atividades e os sócios se 198 
encontram na Austrália, pela impossibilidade de reverter aos sócios, após discussão a Plenária acata pela revogação e 199 
cancelamento do auto de infração e da multa; Pedro Henrique Cossiolo, Proc. Adm. 422/17, de acordo com a 200 
legislação vigente e uma liminar na qual impede autuação, após discussão a Plenária acata pelo arquivamento do 201 
processo; Lucia Kazue Shirabe, Proc. Adm. 419/17 de acordo com a legislação vigente e uma liminar na qual impede 202 
autuação, após discussão a Plenária acata pelo arquivamento do processo; Luiz Cecílio Alvares Bolognesi, Proc. Adm. 203 
421/17, de acordo com a legislação vigente e uma liminar na qual impede autuação, após discussão a Plenária acata 204 
pelo arquivamento do processo; Quantum A. Emp. Cálc. Periciais Ltda., Proc. Adm. 325/18, empresa com registro no 205 
CRC apresentou documentos como notas fiscais de cálculos judiciais, com prerrogativa da profissão do contador, após 206 
discussão a Plenária acata pelo arquivamento do processo; Domingo & Capello Cons. Emp. Ltda., Proc. Adm. 424/16 207 
empresa encerrou atividades e pela impossibilidade de reverter aos sócios, após discussão a Plenária acata pelo 208 
arquivamento do processo; ATCL Consultoria Empresarial, Proc. Adm. 382/06, empresa encerrou atividades e pela 209 
impossibilidade de reverter aos sócios, após discussão a Plenária acata pelo arquivamento do processo; Gustavo 210 
Castro, Proc. Adm. 426/18, empresa efetuou o registro, a Plenária decide por arquivar o processo; Cobrape Comp. 211 
Bras. De Projetos Emp. Proc. Adm. 162/19, economista efetuou o registro, a Plenária decide por arquivar o processo; 212 
Mauro Celio Dias, Proc. Adm. 419/18, economista efetuou o registro, a Plenária decide por arquivar o processo; Remi 213 
Kaiber Junior, Proc. Adm. 037/19, economista efetuou o registro, a Plenária decide por arquivar o processo; Roland 214 
Braun, Proc.Adm. 158/19, economista efetuou o registro, a Plenária decide por arquivar o processo; Harness Cons. 215 
Fin. Econômica, Proc. Adm. 303/19, empresa efetuou o registro, a Plenária decide por arquivar o processo; o 216 
Presidente da Comissão de Fiscalização passa a palavra para o membro da Comissão, Eduardo André Cosentino que 217 
continua a relatar os processos: Paulo de Tarso Maryrhofer, Proc. Adm. 354/18 atua como perito no TRT-9, autuado 218 
não apresentou defesa, após discussão a Plenária mantém a decisão do Auto de Infração e aplicação da multa; 219 
Cornerstone Investimentos, Proc. Adm. 517/18, empresa e sócia registradas no CRA, em defesa a autuada alega 220 
exercer atividades técnica-administrativas, segundo CRA e junta ainda decisão jurisprudente na qual se uma empresa 221 
está registrada em um Conselho profissional, desobriga se registrar em outro. Analisando o processo as atividades fim 222 
da empresa são exclusivas da profissão do economista, após discussão a Plenária acata pela continuidade do processo 223 
com o Auto de Infração e aplicação da multa; LCB Consultoria e Projetos Ltda. Proc. Adm. 032/19, empresa de 224 
consultoria na área ambiental, entretanto no objeto social da empresa constam atividades exclusivas da profissão do 225 
economista, em defesa a empresa alega atuar em atividades de administração de empresas, foi notificada e autuada, 226 
após discussão a Plenária mantém a continuidade do processo com Auto de Infração e aplicação da multa; Prefeitura 227 
Municipal de Brasilândia do Sul, Proc. Adm. 149/19, prefeitura lançou edital para elaboração do plano diretor 228 
municipal, empresa vencedora não informou se possui economistas em seu quadro após notificação, após discussão a 229 
Plenária sugere que se exija que a empresa informe se há economista desempenhando atividades da profissão e se este 230 
esteja habilitado a fazê-lo, também se decidiu que se busque mais subsídios junto ao Cofecon nesta demanda, de forma 231 
a orientar as empresas que pretendam concorrer nos editais de execução de Planos Diretores na esfera executiva, que 232 



 
 
 
 
 
devam possuir em seus quadros profissionais habilitados economistas; Antonio Carlos Richter, Proc. Adm. 140/19 233 
após notificação apresenta defesa alegando estar aposentado e esporadicamente presta serviços em cargo de confiança, 234 
entretanto na rede social profissional possui perfil de economista e suas atividades, em nova defesa alega não assinar 235 
como economista, após discussão a Plenária decide pela continuidade do processo com a exigência do registro; 236 
Multinvest Adm. B. Partic. Invest. Proc. Adm. 134/18, processo retornando à pauta uma vez havida solicitado mais 237 
informações que justificassem a atividade e objeto social, após discussão a plenária sugere que se esclareçam 238 
apresentando cópia da declaração anual de imposto de renda dos três últimos anos e do balanço patrimonial dos 239 
últimos cinco exercícios anteriores; Fiscal Créd., Proc. Adm. 450/12, notificados apresentaram mudança no objeto 240 
social da empresa, juntadas notas fiscais do período anterior onde constam “Elaboração de diagnósticos financeiros, 241 
conforme relatório”. O parecer da procuradoria jurídica do Conselho orientou que se pedisse à empresa os relatórios 242 
para comprovações, como não cumpriram, a assessoria justifica a presunção da atividade econômica, após discussão a 243 
Plenária mantém a decisão pela continuidade do processo com aplicação de multa.  Arquivamento de Processo de 244 
pedido de Cancelamento de registro: Ciro Luiz Giacomazzo, Proc. Adm. 130/19, Reg. 3932, economista requereu 245 
cancelamento por não exercício, entretanto faltam documentos, após discussão a plenária acata pelo arquivamento do 246 
processo, se mantendo o registro; Cleia Lúcia Santos, Proc. Adm. 078/19, Reg. 7612, economista requereu 247 
cancelamento por não exercício, entretanto faltam documentos, após discussão a plenária acata pelo arquivamento do 248 
processo, se mantendo o registro; Lucas Alberto Sablewski, Proc. Adm. 291/19, Reg. 7778, economista requereu 249 
cancelamento por não exercício, entretanto faltam documentos, após discussão a plenária acata pelo arquivamento do 250 
processo, se mantendo o registro; William Lemes Pandolfo, Proc. Adm. 083/19, Reg. 7767, economista requereu 251 
cancelamento por não exercício, entretanto faltam documentos, após discussão a plenária acata pelo arquivamento do 252 
processo, se mantendo o registro. 5. COMISSÀO DE ÉTICA: O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli 253 
Bittencourt relata que recebeu ofício do Cofecon com o pedido de exame de admissibilidade na Comissão de Ética 254 
contra o economista Sergio Porto da Luz, este registrado no CoreconRJ, mas com trabalho no Estado do Paraná. 255 
Devido a vacância e saída dos Conselheiros em final de mandato, solicitamos aos Conselheiros que possam dar 256 
continuidade aos trabalhos. Após discussão a Plenária indica o Conselheiro Eduardo André Cosentino para o trabalho 257 
na Comissão de Ética.  6. PRÉ-PROJETO DO 24º ENCONTRO DE ECONOMISTAS DA REGIÃO SUL – 258 
ENESUL 2020: o Senhor Presidente passa a palavra ao coordenador do ENESUL, Conselheiro Daniel Rodrigues Poit 259 
que relata que finalizamos o trabalho do pré-projeto do 24º ENESUL definindo as datas de 25 e 26 de junho de 2020, 260 
temos o bloqueio da data junto a Universidade Positivo que após nosso contato tem-se a noticia de sua venda o que, 261 
em caso de indisponibilidade podemos fechar com a UNINTER que se colocam também à disposição e que no 262 
próximo ano terá a abertura de uma turma de economia na graduação, como é de conhecimento de todos, este 263 
Conselho dá a preferência às instituições que possuem nosso curso. A expectativa é de manter a categoria integrada, 264 
trazer alunos das diversas instituições dos Estados do Sul e com o tema central “O Papel do Estado no 265 
Desenvolvimento Regional” na programação na quinta-feira da abertura e da palestra magna com os nomes 266 
escolhidos, aguardando confirmação da agenda, pela ordem: Ladislau Dowbor e Maria de Fatima Fatoreli, no dia 267 
seguinte painéis com representantes dos conselhos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mais um 268 
moderador em cada painel. Relata ainda que nesta primeira fase, se tem orçado o valor de R$ 71.000,00 (setenta e um 269 
mil reais), valores que ainda serão objeto de ajustes por conta de planejamento e cortes. Os valores a serem praticados 270 
serão definidos após a primeira reunião com os novos Presidentes em 2020. Ainda o que foi apresentado no último 271 
CBE de Florianópolis pode ter um espaço para que instituições possam expor produtos e serviços, voluntariados com 272 
foco em economia, profissionais que desejarem expor como forma de contribuir para o evento. A Conselheira Gina 273 
Gulineli Paladino por ocasião do encerramento de sua gestão como conselheira se coloca à disposição para auxiliar no 274 
que for necessário para o evento. O Conselheiro Federal Luiz Antonio Rubin também se coloca à disposição para 275 
oficinas e palestras no evento. Após discussão a Plenária aprova o Pré-Projeto do 24º ENESUL 2020. 7. COMISSÃO 276 
ELEITORAL: 7.1 – Informe sobre o Dossiê Eleitoral 2019: O Senhor Presidente passa a palavra para o Presidente 277 
da Comissão Eleitoral Conselheiro Juarez Trevisan, que informa que o processo das Eleições 2019 do CoreconPR 278 
transcorreram normalmente e o Cofecon nada colocou de óbice no processo o qual está Plenária dá por encerrado o 279 
processo.  8. APROVAÇÃO DOS ARTIGOS PARA O LIVRO: A ECONOMIA BRASILEIRA POR 280 
ECONOMISTAS PARANAENSES: o Senhor Presidente, devido a ausência da coordenadora Mirian Beatriz 281 
Schneider, passa a palavra ao membro da Coordenação do livro, Conselheiro Sergio Lopes que sugere que seja 282 
alterado no programa de aprovação dos artigos para recebimento dos artigos, sugere ainda que todos os envolvidos 283 
possam ler todos os trabalhos concorrentes, e que o Conselheiro Eron José Maranho substituirá a Conselheira Elhanã 284 
Maria Moreira Marcelino Kaio que solicita sua retirada. A Conselheira Gina Gulineli Paladino sugere que seja aceito 285 
um trabalho por economista, mesmo que essa regra não esteja no regulamento. Após discussão a Plenária acata a 286 
sugestão de alteração no programa e alteração dos nomes da Comissão organizadora. 287 
 9. PEDIDO DE RENÚNCIA DO DELEGADO DE CAMPO MOURÃO E HOMOLOGAÇÃO DE 288 
CANDIDATO AO CARGO – Portaria 017/2019: O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt relata 289 
que recebeu o pedido de renúncia do economista Jesus Crepaldi, que a partir de 2020 será Conselheiro Suplente e 290 



 
 
 
 
 
desde já agradecemos pelo trabalho realizado e informamos o nome da nova delegada, economista Luciana Aparecida 291 
Bastos, a Plenária homologa a decisão através da Portaria 017/2019. 10 – DEFINIÇÃO DO CONSELHEIRO 292 
EFETIVO COM REGISTRO MAIS ANTIGO, PARA REPRESENTAR O CORECONPR NO PERÍODO 293 
COMPREENDIDO ENTRE O TÉRMINO DO MANDATO DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE E A 294 
POSSE DOS NOVOS DIRIGENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2020: Dando continuidade, o Senhor Presidente 295 
relata que em determinação do Conselho Federal, no período compreendido entre o término do mandato do Presidente 296 
e do Vice-Presidente e a posse dos novos dirigentes, será legalmente representado pelo conselheiro efetivo com 297 
registro mais antigo dos terços remanescentes do plenário. Pela pesquisa realizada o nome do conselheiro mais antigo 298 
é do Conselheiro Juarez Trevisan, o Senhor presidente o convida e prontamente aceitou o convite. A plenária aprova a 299 
decisão. 11 - ASSUNTOS GERAIS: O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt durante os relatos da 300 
Comissão de Fiscalização recebe a visita do ex-presidente Luiz Antonio de Camargo Fayet que agradece a 301 
receptividade e enaltece o trabalho deste Plenário e se coloca à disposição para contribuir com esta casa, relata ainda 302 
que está trabalhando na ideia de logística ao agronegócio em duas frentes: - Mudança de metodologia de licitações das 303 
rodovias federais e em Concessões Ferroviárias em estudos e impactos. Também fez menção a projetos de mudança na 304 
legislação de navegação de cabotagem no Brasil, relatando os altos custos, fretes e tributação. O Senhor Presidente 305 
Carlos Magno agradece a visita e o convida para uma próxima oportunidade vir a expor seu trabalho e discutir 306 
cenários para o desenvolvimento. 11.1 – Demonstrativo da Situação Financeira do CoreconPR: O Senhor 307 
Presidente relata que houve um aumento no valor das receitas em relação ao ano anterior, e uma redução também nas 308 
despesas, entretanto ainda assim ficamos com um déficit de aproximadamente R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais). 309 
11.2 – Informes do Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico, Modernização e Qualidade de Gestão do 310 
CoreconPR: O Senhor Presidente passa a palavra para o Conselheiro Eron José Maranho que relata que não tivemos 311 
muitos avanços, se discutiu com o grupo de trabalho sobre novos temas, pesquisas e debates, ficando para 2020 sua 312 
continuidade. Em relação ao evento Discutindo Economia observou que pela mudança do formato houve pouca 313 
cobertura dos veículos de comunicação, e sugere mudança no horário para as próximas edições. Após discussão a 314 
Plenária estudará novas alternativas a fim de tornar ainda mais atrativo o evento. 11.3 – Informes do Núcleo de 315 
Mediação e Arbitragem: O Senhor Presidente relata que devido a saída antecipada da Coordenadora do Núcleo, 316 
Angeliz Cristiane de Lima Suckow, passa a palavra ao Conselheiro Federal Suplente Luiz Antonio Rubin que relata 317 
que está trabalhando para que o núcleo de mediação possa se reunir com a nova Conselheira Federal, Maria de Fatima 318 
Miranda no inicio do próximo ano para que em continuidade da decisão do Cofecon, que deliberou  a criação das 319 
câmaras de mediação e arbitragem com apoio de outras entidades, no nosso caso, do Sindecon-PR. Devemos finalizar 320 
o Projeto de criação de nossa Câmara no primeiro semestre de 2020 discutindo os detalhes com os envolvidos. 11.4 – 321 
Informes do Núcleo de Perícia: o Senhor Presidente passa a palavra ao Coordenador do Núcleo de Perícias, Eduardo 322 
André Cosentino que relata que estamos diante da presença do economista perito Luiz Fernando Buba que vem trazer 323 
um pouco do que estamos fazendo junto ao Tribunal Regional do Trabalho em relação à determinação da implantação 324 
do programa chamado PJeCalc que ainda traz aos peritos a não total confiabilidade nos resultados. O Conselheiro 325 
Ademar Rogério Weber Heylmann relata que o convidado conhece muito desta ferramenta e que com esta 326 
implantação elimina o principal meio no qual os peritos economistas atuam e buscamos meios de defender as 327 
prerrogativas de nossos profissionais. O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt agradece e dá boas 328 
vindas ao economista Luiz Fernando Buba que relata que no Estado do Paraná se leva a sério o trabalho de pericias no 329 
âmbito da Justiça do Trabalho e vê a participação dos Conselhos envolvidos de fundamental importância, pois já fora 330 
demonstrado que o programa por se tratar de um sistema de parametrização onde qualquer cidadão possa operar, não 331 
permite que laudos sejam interpretados de forma correta, causando dúvida para as partes e ao juízo. Relata ainda que o 332 
tribunal de Justiça do Paraná levou as demandas e apontamentos para o desenvolvedor da ferramenta que em resposta 333 
alega ser mera informação de dados e indicou o Tribunal de Justiça do Trabalho da 9ª Região-PR para que sejam 334 
observadas e permitir os questionamentos até uma próxima determinação do CNJ – Conselho Nacional de Justiça. O 335 
PJeCalc será imposto às limitações do programa independentemente do entendimento e sugere que se opere de forma 336 
híbrida, ou seja da maneira que era trabalhado anteriormente a sua implantação, seja com questionamentos, seja com 337 
respostas aos quesitos apresentados defende ainda que o Corecon possa atuar em conjunto com as demais partes 338 
interessadas  no intuito de defender nossos interesses e cita a OAB que atua dessa maneira quando é necessário. O 339 
Senhor Presidente Carlos Magno agradece pelos esclarecimentos e solicita ao Núcleo de Pericias do Conselho que 340 
continue nessa seara e que busque uma forma de atender os anseios da profissão e que em conjunto com as demais 341 
profissões estejam empenhadas para resolução deste impasse. Solicita ainda que seja informado e se faça 342 
encaminhamento ao Cofecon para maiores entendimentos. O Coordenador do Núcleo de Pericias Eduardo André 343 
Cosentino faz breve balanço das atividades do Núcleo de Pericias, na condução dos cursos, na transparência, nas 344 
reuniões de trabalho com outras Entidades, com membros do judiciário, em projetos de estágios e avanços para 2020 345 
agradece pelo empenho do Conselheiro Ademar Rogério Weber Heylmann que muito trabalhou neste ano, ao 346 
Conselheiro Daniel Poit nas palestras, e, sobretudo ao Conselheiro Sergio Lopes em toda a ajuda para que o curso 347 
fosse realizado em Cascavel, também aos professores que muito se dedicaram nos cursos. 11.5 – Informes do 348 



 
 
 
 
 
SINDECON-PR: o Senhor Presidente Carlos Magno passa a palavra para o Presidente do Sindicato, Odisnei Antonio 349 
Bega que relata que a parceria entre as Entidades está sendo muito satisfatória e que encerrou o curso de perícia em 350 
Cascavel, também de grande sucesso. Agradece o convívio com os Conselheiros que trabalharam nestes três últimos 351 
anos e que sairão e deixa seu muito obrigado. Informa ainda que o rateio dos valores em razão dos cursos permitiu ao 352 
Corecon a compra de um projetor de ultima geração e que será muito útil. O Senhor Presidente agradece o relato. 11.6 353 
– Espaço para as palavras finais dos Conselheiros em término de mandato: O Senhor Presidente passa a palavra 354 
para o Conselheiro Eduardo Moreira Garcia que agradece a todos e informa que este ano não pode contribuir da forma 355 
que desejava, agradece a oportunidade e o trabalho que se dedicou ao Conselho nos períodos em que participou de 356 
Conselheiro a Presidente.  A Conselheira Gina Gulineli Paladino também agradece a oportunidade e relatam que há 357 
trinta anos, em 1987 participou do Conselho, os tempos eram outros havia a expectativa da nova Constituição e o 358 
Conselho em muito se aproximou dos deputados constituintes nas gestões dos presidentes Nelci Mainardes e José 359 
Moraes Neto, em 2007 aceitou o convite e trabalhou com a presidente Maria de Fatima Miranda, Celso Bernardo e o 360 
atual Carlos Magno, agradece o carinho e no comparativo dos períodos constatou que hoje, em sua opinião, a estrutura 361 
está muito mais institucionalizada e deseja que continuemos dando abertura e oportunidade aos mais jovens 362 
economistas na sua missão. Deixa à disposição seu trabalho voluntário e em especial a Economia Criativa onde é de 363 
seu desejo continuar a contribuir com o Corecon. Em seguida o Conselheiro Paulo Rogério Alves Brene relata que 364 
aproveita o que disseram Eduardo Garcia e Gina Paladino, agradecendo em especial à equipe técnica do Corecon que 365 
sempre, desde seu tempo de estudante, foi muito bem tratado, gostaria de valorizar nosso corpo diretivo e aos 366 
funcionários, sem distinção, agradecendo pelo apoio. O próximo homenageado foi o Conselheiro Suplente Ademar 367 
Rogério Weber Heylmann que toma a liberdade de dizer que fez muitos amigos e foi uma honra muito grande, no 368 
inicio conhecia somente o Presidente Sergio Hardy e que com apoio e a experiência dos Conselheiros vê que apesar de 369 
ser um trabalho voluntário, não encontra vaidades e sim trabalho e amor à profissão e à carreira. É sabido que neste 370 
ultimo ano deixou a desejar no acompanhamento, mas em virtude do trabalho profissional tomou muito o seu tempo, 371 
justamente nos dias e horários de nossas reuniões, agradece e espera voltar oportunamente. O Senhor Presidente 372 
Carlos Magno relata que durante a ida ao CBE em Florianópolis, recebeu a informação de que o Conselheiro Ademar 373 
seria homenageado pela ESA - Escola Superior de Advocacia, da OAB-PR, e lança o desafio no sentido do Conselho 374 
de Economia não ter estrutura semelhante nos próximos anos. Também agradece e o parabeniza pelos resultados. Em 375 
seguida o Conselheiro Suplente Lucas Lautert Dezordi que aceitou o desafio nos últimos seis anos e foi muito bem 376 
recebido, agradece em especial ao Ex-presidente Eduardo Moreira Garcia que o convidou e ao último, Carlos Magno 377 
Andrioli Bittencourt extremamente profissionais no que fazem, e devido a compromissos profissionais nos últimos 378 
anos não conseguiu acompanhar as reuniões, mas sempre à distancia podia verificar e opinar nos mais variados 379 
assuntos, acredita que 2020 o país possa voltar com a retomada do crescimento e a profissão do economista ser muito 380 
mais valorizada do que já é, agradece a oportunidade e fica à disposição para contribuir com esta casa no futuro. Ao 381 
final de cada agradecimento, o Senhor Presidente entregou aos conselheiros em final de mandato uma placa em 382 
agradecimento e homenageando pelos serviços prestados a este Conselho. 11.7 - Homenagem aos Conselheiros em 383 
término de mandato: O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt relata que em virtude da ausência 384 
justificada da Conselheira Suplente Janete Stoffel também será homenageada com a entrega de um certificado em 385 
agradecimento, entendendo e justificando a sua não presença nas reuniões plenárias, mas contribuindo com o 386 
Conselho no que foi necessária a sua participação. Também relata que os Conselheiros Odisnei Antonio Bega e Tiago 387 
Jazynski não receberão homenagens, somente o agradecimento pelo trabalho, pois serão reconduzidos pelo novo 388 
mandato 2020 até 2022. A plenária acata e aplaude a homenagem a todos os Conselheiros 11.8 – Espaço para as 389 
palavras finais do Presidente e do Vice-Presidente: O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt relata 390 
que a ausência da Vice-Presidente nesta sessão é justificada e motivo de alegria, pois estará se casando no dia de 391 
amanhã, toda a felicidade a ela e a sua família. Em relação ao mandato de presidente agradece primeiramente a Deus 392 
que desde janeiro esteve presente e aos Conselheiros que participaram das plenárias é sabedor de que nosso trabalho é 393 
voluntário e transparente, noticia que por orientação do Cofecon por mau uso do dinheiro público de algumas 394 
entidades orienta e proíbe gastos com alimentação, o que teremos que buscar alternativas para nossos eventos e nossas 395 
plenárias. Isso é questão de responsabilidade, nosso desafio na presidência não foi fácil, tivemos momentos alegres, de 396 
tristeza de angustia, situações de solidão, mas com fé em Deus superamos os obstáculos. Agradecemos a nossos 397 
colaboradores, a assessoria de imprensa e desejamos um Feliz Natal com um ano de 2020 seja brilhante e próspero. 398 
Após o relato a Plenária aplaude o Senhor Presidente. 11.9 - Palavra aberta aos conselheiros: O Senhor Presidente 399 
Carlos Magno passa a palavra ao presidente da Comissão de Fiscalização, Daniel Rodrigues Poit que relata e agradece 400 
ao setor de fiscalização, à gerência e a procuradoria jurídica do Corecon que realizam um excelente trabalho em prol 401 
da fiscalização e que neste ano de 2019 não foi diferente, elogia a paciência de todos com ele, citou alguns feitos no 402 
tempo em que esteve e está como conselheiro e os desafios enfrentados. Admiramos nossa estrutura e que não deve 403 
em nada às entidades ditas maiores. Deseja um fantástico Ano Novo cheio de realizações e um Feliz Natal. O 404 
Conselheiro Sergio Lopes agradece a todos da Plenária em especial ao Conselheiro Eduardo André Cosentino na 405 
recíproca dos elogios que é verdadeira e que tenhamos um bom Natal e que 2020 venham com dinamismo na 406 



 
 
 
 
 
economia; o Conselheiro Federal Suplente Luiz Antonio Rubin agradece a Deus que nos dá a força para o trabalho e 407 
as dificuldades que nos são dadas são para que consigamos alcançar os objetivos, cita que o Conselheiro Eduardo 408 
Garcia com 12 anos de trabalho pelo Conselho não esmorece esse ano que ficou afastado, lembra que tem um carinho 409 
muito especial por ele e sempre aprendemos, como nestes dois anos à frente do Conselho Federal como 410 
suplente/efetivo e deixa um abraço à todos e um Feliz Natal; o Conselheiro Laércio Rodrigues de Oliveira agradece a 411 
oportunidade, cita que fez amigos aqui, desde quando era delegado regional e agora como conselheiro, o 412 
agradecimento especial aos ex-presidentes Eduardo Moreira Garcia e Maria de Fatima Miranda pela oportunidade e 413 
também aos conselheiros que sempre nos ajudaram e puderam contribuir nos eventos e palestras no interior sempre 414 
que convidados, deixa um especial muito obrigado;  o Conselheiro Eduardo André Cosentino relata que está aqui por 415 
amor à profissão e é de uma satisfação enorme o convívio com grande aprendizado, agradece aos funcionários pela 416 
dedicação e presteza, obrigado à todos; o Conselheiro Eron José Maranho também agradece a todos pelo trabalho, cita 417 
que está nesta Plenária há apenas dois anos e muito já realizou e é de um grande aprendizado essas reuniões; o 418 
Conselheiro Juarez Trevisan agradece a oportunidade e relata que está no Conselho há seis anos de trabalho e no 419 
período em que esteve fora, foi presidente da FENECON, do Sindecon-PR e que fez a aproximação entre as Entidades 420 
Corecon e Sindecon-PR antes tão atribuladas e hoje convivem em harmonia, se coloca à disposição e com vontade de 421 
trabalhar, deseja um feliz Natal e próspero Ano Novo à todos; o Senhor Presidente Carlos Magno passa a palavra para 422 
o Gerente Executivo Amarildo de Souza Santos que em nome dos funcionários agradece aos elogios e é sabedor de 423 
que às vezes as cobranças são pesadas mas fazem parte do que nos propomos à fazer aqui, um trabalho digno e 424 
correto, deseja um ano de 2020 abençoado para todos. 11.7 – Próxima reunião Plenária: O Senhor Presidente Carlos 425 
Magno relata que a próxima reunião Plenária Extraordinária está agendada para o dia 06 de janeiro de 2020, com 426 
primeira convocação às 15 horas e segunda convocação 15h e 30 min. 12 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, 427 
o Senhor Presidente agradece presença de todos e às dezenove horas e trinta minutos dá por encerrados os trabalhos e 428 
convida à todos para um churrasco de confraternização nas dependências do Conselho, fim dos quais eu, Gilberto 429 
Coelho de Miranda Junior, Assessor da Presidência, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada 430 
por mim, pelo Presidente e Gerente Executivo do Conselho Regional de Economia da 6ª Região/PR. Curitiba, ao 431 
décimo sexto dia do mês de dezembro de 2019. 432 
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