
  

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 
ECONOMIA DA 6ª - REGIÃO - PARANÁ, REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2011.  2 
Ao quinto dia do mês de agosto de dois mil e onze, realizou-se a Terceira Reunião Extraordinária do 3 
Conselho Regional de Economia, tendo tido a 1ª convocação às 17:00 horas e a 2ª convocação às 4 
17:30 horas, em sua sede própria, situada à Rua Professora Rosa Saporski, 989, em Curitiba - Paraná, 5 
sob a Presidência da Economista Maria de Fátima Miranda, com a presença dos Conselheiros 6 
Efetivos: Antonio Eduardo Nogueira, Juarez Trevisan, Sérgio Lopes, Antonio Agenor Denardi, Carlos 7 
Magno Andrioli Bittencourt, José Augusto Soavinsky, Ario Taborda Dergint e os Conselheiros 8 
Suplentes: Eduardo André Cosentino, Kalil Karam Netto, Edmundo Rodrigues da Veiga Neto, Elhana 9 
Maria Moreira M. Farias. Tendo em vista não ter sido alcançado o número mínimo regimental de 10 
conselheiros efetivos para início da sessão, os conselheiros suplentes acima descritos passam para a 11 
condição de efetivos somente para a referida sessão. Justificaram ausência os Conselheiros Efetivos:  12 
Breno Pascualote Lemos, motivo: ministrando aula, Vanya Trevisan Marcon Heimoski, motivo: foi a 13 
um casamento, Sérgio Guimarães Hardy, motivo: viagem; Eduardo Moreira Garcia, motivo: 14 
compromissos profissionais. Justificou ausência o Conselheiro Suplente: Pedro Augusto Martins 15 
Loyola Júnior, motivo: compromissos profissionais. Contando ainda, com a presença do ex-presidente 16 
Luiz Antonio Rubin, do economista Everton de Andrade, do Gerente Executivo do CORECON-PR 17 
Amarildo de Souza Santos, dos advogados Carlos Antonio Centenaro e Rafael Souza Moro. 18 
ABERTURA DOS TRABALHOS: Às dezessete horas e trinta minutos, a Senhora Presidente declara 19 
aberta a sessão, tendo em vista o número regimental de Conselheiros presentes. 1 – 20 
HOMOLOGAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO REGIMENTO INTERNO DO CORECON/PR – 21 
a Sra. Presidente, faz um resumo breve da situação, explicando que o projeto inicial aprovado pelo 22 
plenário foi encaminhado ao Cofecon para homologação, mas que este retornou do Conselho Federal, 23 
solicitando algumas alterações, então, as alterações serão explicadas pelo Dr. Carlos, e em seguida a 24 
presidente passa a palavra ao advogado que pormenoriza o andamento, foi alterada as cláusulas das 25 
comissões para evitar que pessoas estranhas ao quadro funcional ou não registrados no Corecon-Pr as 26 
componham, quanto a comissão de licitação esta deverá ser composta por um conselheiro e dois 27 
funcionários para adequação a Lei de Licitações, outra mudança foi a numeração do artigo 45 para 46, 28 
a outra alteração, foi a inclusão do parágrafo 2º explicando a dúvida quanto aos suplentes, explicando 29 
como o suplente vai ascender a condição de efetivo na específica hipótese da eleição de Presidente e  30 
Vice-Presidente, após outros esclarecimentos, foi homologada as alterações pelo plenário, processo 31 
deverá ser assunto de pauta de outra reunião plenária para mais uma aprovação e homologação pelo 32 
plenário do regional e em seguida encaminhado ao Cofecon para homologação. 2 – 33 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, a Senhora Presidente agradece a presença de todos, e às 34 
dezoito horas dá por encerrado os trabalhos, dos quais eu, Amarildo de Souza Santos, lavrei a presente 35 
ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pela Presidente do Conselho Regional de 36 
Economia da 6ª Região/PR. Curitiba, aos cinco dias do mês de agosto de 2011. 37 
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