
 

ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 6ª - 1 
REGIÃO - PARANÁ, REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2010.  2 
Ao dez dias do mês de dezembro de dois mil e dez, realizou-se a oitava Reunião Ordinária do Conselho 3 
Regional de Economia, em sua sede própria, situada à Rua Professora Rosa Saporski, 989, em Curitiba - 4 
Paraná, sob a Presidência da Economista Maria de Fátima Miranda, com a presença dos Conselheiros 5 
Efetivos: Mirian Beatriz Schneider Braun, Omar Toufic Raad, Eduardo Moreira Garcia, Ario Taborda 6 
Dergint, Antônio Eduardo Nogueira e Sérgio Lopes e dos Conselheiros Suplentes: Nivaldo Camilo,  7 
Leonardo Deeke Boguszewski e José Augusto Soavinsky. Tendo em vista ausência de alguns 8 
conselheiros efetivos, os suplentes Leonardo Deeke Boguszewski, Nivaldo Camilo e José Augusto 9 
Soavinsky, passam para a condição de efetivos somente para a referida sessão. Justificaram ausência os 10 
Conselheiros Efetivos: Breno Pascualote Lemos, Vitor Tadeu Scheifler, Juarez Trevisan e Conselheiro 11 
Suplente: Pedro Augusto Martins Loyola Junior e os Conselheiros Federais Kanitar Aymore Saboia 12 
Cordeiro e Carlos Alberto Gandolfo. Não justificaram ausência os Conselheiros Efetivos: Carlos Ilton 13 
Cleto,  Vanya Trevisan Marcon Heimoski e os Conselheiros Suplentes: Maria Anita dos Anjos, Edmundo 14 
Rodrigues da Veiga Neto, Duilio Luiz Bento, Josiane Alves de Oliveira, Jackson Teixeira Bittencourt, 15 
Luiz Vamberto de Santana e Ronei Marcos Buratti. Contando ainda, com a presença dos Economistas  e 16 
ex-presidentes do Corecon/PR Luiz Antônio Rubin, Luiz Antonio de Camargo Fayet e Carlos Magno 17 
Andrioli Bittencourt, do delegado regional Altamir Thimóteo e do Conselheiro Federal para 2011 Odisnei 18 
Antonio Bega,  do Gerente Executivo do CORECON-PR Amarildo de Souza Santos, dos Assessores 19 
Jurídicos, Rafael Souza Moro e Carlos Antonio Centenaro e da colaboradora Adriana Breziniscki de 20 
Paiva. ABERTURA DOS TRABALHOS: Às dezenove horas, a Senhora Presidente declara aberta a 21 
sessão, tendo em vista o número regimental de presentes. Em seguida a Sra. Presidente passa a relatar os 22 
itens de pauta subsequentes. 1 – APROVAÇÃO DA ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2010, 23 
REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2010 - A Sra. Presidente coloca em votação a ata da 24 
sétima reunião ordinária de 2010 do Conselho Regional de Economia do Paraná. Após discussão, a ata é 25 
aprovada pelo Plenário. 2 – PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR DO ECONOMISTA JOSE 26 
RENATO OLSZEWSKI – 2.1 – Homologação em ad-referendum da Portaria 012/2010 a qual 27 
rafitica a abertura do processo administrativo disciplinar nº 240/2010 e designa o Conselho Vitor 28 
Tadeu Scheifler, como relator do processo. 2.2 – Exposição do Conselheiro Relator. 2.3 – Instalação 29 
de Tribunal de Ética: a Sra. Presidente passa a palavra ao conselheiro Ario Taborda Dergint membro 30 
efetivo da comissão de ética,  tendo em vista a ausência do conselheiro Vitor Tadeu Schfleir, que passa a 31 
explicar que após a análise de todo o processo, ficou comprovado que o economista reteve os autos da 32 
justiça após pedido de realização de perícia, então, a recomendação da comissão, é para que se instale um 33 
tribunal de ética para julgamento do referido processo. Após discussão, fica homologado a instalação do 34 
tribunal de ética e da portaria 012/10. 3 – COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO – 3.1 35 
Inscrições/Cancelamentos:  Dando continuidade, a Sra. Presidente passa a palavra ao presidente da 36 
Comissão de Fiscalização, Conselheiro José Augusto Soavinsky, que relata brevemente os processos 37 
administrativos de inscrições e cancelamentos, abaixo relacionados, que posteriormente são homologados 38 
pelos membros do plenário: Registros Definitivos: Cristiano Mesquita dos Santos, Reg.7698, UEL; Luiz 39 
Carlos Dobjanski, Reg.7699, FESP; Mauricio Fante, Reg.7700, FESP; Waldir Batista de Oliveira, 40 
Reg.7701, Uniandrade; Daniel da Silva Barros, Reg.7702, UFPB; Silene do Rocio Araujo Salgado 41 
Ribeiro, Reg.7703, UFPR; Fernanda Marie Yonamini, Reg.7704, Univ. Estadual de Campinas; Marco 42 
Tulio Aniceto França, Reg.7705, Universidade Federal de Juiz de Fora; Cleverson Jose Alves Morais, 43 
Reg.7706, Unioeste Cascavel; João Afonso Hirt, Reg.7707, UFPR; Luis Carlos de Oliveira Firmino, 44 
Reg.7708, UEPG; Adriana Ferreira Sobanski, Reg.7709, UFPR; Hévilla Juliane Altoé, Reg.7710, UEM; 45 
Ronald de Arruda, Reg.7713, UEPG. Registros Temporários para Definitivos: João Paulo de Carvalho 46 
Crispim, Reg.7355, UEM; João Mauricio Brandão Rolim, Reg.7550, UFPR; Adriana Ripka, Reg.7646, 47 
UFPR. Registro de Estudante: Diego Alexandre Meier, Reg.E-272, Unioeste Cascavel. Registros de 48 
Empresas: Napoleão e Serrato Soluções Empresariais, Reg.628, Curitiba; Viva Consultoria, Reg.629, 49 
Curitiba.  Extinção de Registro: Carlos Renato Sofka, Proc.312/10, Reg.5590, a partir da data da 50 
certidão de óbito, isto é, 15.03.06. As anuidades de 2006 a 2010, que ocorreram após o falecimento, serão 51 
canceladas.; Evilásio Guilherme Gevaerd, Proc.325/10, Reg.1469, a partir da data da certidão de óbito, 52 



 

isto é, 06.10.10; Mário Iwamoto, Proc.341/10, Reg.1743, a partir da data da certidão de óbito, isto é 53 
17.08.10. Remição de Registro: Geraldo Molina, Proc.323/10, Reg.2665, a partir da data dos requisitos 54 
etários e tempo de contribuição preenchidos, isto é, 06.04.09. Há débitos das anuidades de 2005 a 2010, 55 
mas 2010 e 8/12 avos de 2009 serão canceladas em virtude do economista já ter direito adquirido; José 56 
Carlos Cesário Pereira, Proc.309/10, Reg.5467, a partir da data dos requisitos etários e tempo de 57 
contribuição preenchidos, isto é, 30.06.10; José de Lima, Proc.333/10, Reg.1022, a partir da data dos 58 
requisitos etários e tempo de contribuição preenchidos, isto é, 12.06.08. Há débitos das anuidades de 1990 59 
a 2001 e 2004 a 2010, porém 2010, 2009 e 6/12 avos de 2008 serão canceladas face do economista já ter 60 
direito adquirido; Luiz Aparecido de G. Salgado, Proc.335/10, Reg.4501, a partir da data dos requisitos 61 
etários e tempo de contribuição preenchidos, isto é, 04.12.10; Rubens Ghilardi, Proc.354/10, Reg. 114, a 62 
partir da data dos requisitos etários e tempo de contribuição preenchidos, isto é, 07.10.10; Teresa Ana 63 
Sofiatti, Proc.338/10, Reg.2971, a partir da data dos requisitos etários e tempo de contribuição 64 
preenchidos, isto é, 09.03.10. Cancelamento por Aposentadoria: Ademar Jose Vieira, Proc.334/10, 65 
Reg.3504, a partir da data do protocolo do requerimento preenchido e assinado, isto é, 29.11.10, 66 
mantendo a cobrança do TCD das anuidades de 2006 a 2010; Blas Enrique Cabelleto Nunez, Proc.355/10, 67 
Reg.1875, a partir da data do protocolo de requerimento preenchido e assinado, isto é, 07.12.10; Ermelino 68 
de Moura Jorge Neto, Proc.358/10, Reg.809, a partir da data do protocolo de requerimento preenchido e 69 
assinado, isto é, 07.12.10; João Degan, Proc.326/10, Reg.1611, a partir da data do protocolo do 70 
requerimento preenchido e assinado, isto é, 25.11.10; Paulo Capriglione, Proc.318/10, Reg.7254, a partir 71 
da data do protocolo de requerimento preenchido e assinado, isto é, 16.11.10; Sonia Regina K. de Souza, 72 
Proc.318/10, Reg.7254, a partir da data do protocolo de requerimento preenchido e assinado, isto é, 73 
01.12.10. Suspensão de Registro por Desemprego: Lucimara Inacio do Prado, Proc.297/10, Reg.6921, a 74 
partir de 22.10.10 até 22.10.11, mantendo a cobrança do TCD referente a anuidade de 2010; Marines 75 
Danielsson, Proc.361/10, Reg.7496, a partir de 08.12.10 até 08.12.11, mantendo a cobrança do TCD 76 
referente a anuidade de 2010; Nailon Batista Silveira, Proc.339/10, Reg.3084, a partir de 30.11.10 até 77 
30.11.11. Possui em aberto anuidades de 1994 a 2001 e 2004 a 2010. Prorrogação da Suspensão: 78 
Christian Rodrigo G. Oliveira, Proc.401/99, Reg.6123, a partir de 15.12.10 até 15.12.11. Cancelamento 79 
de Registro por não exercício da profissão: Antonio Luiz Pereira, Proc.359/10, Reg.1571, a partir da 80 
data do protocolo de requerimento preenchido e assinado, isto é, 08.12.10; Antonio Oukawa, Proc.319/10, 81 
Reg.887, a partir da data do protocolo do requerimento preenchido e assinado, isto é, 04.11.10 mantendo 82 
a cobrança do TCD das anuidades de 2004 a 2010; Carolina W. de Franca Vieira, Proc.238/10, Reg.7522, 83 
a partir da data do protocolo do requerimento preenchido e assinado, isto é, 25.08.10; Diego Botelho 84 
Pereira da Silva, Proc.056/10, Reg.7533, a partir da data do protocolo do requerimento preenchido e 85 
assinado, isto é, 12.02.10; Elcio Sebastiao Kalinowski, Proc.203/10, Reg.4478, a partir da data do 86 
protocolo do requerimento preenchido e assinado, isto é, 26.07.10; Isabel Cristina Marques, Proc.324/10, 87 
Reg.7664, a partir da data do protocolo do requerimento preenchido e assinado, isto é, 24.11.10; Jose 88 
Dante Sovierzoski Junior, Proc.305/10, Reg.6310, a partir da data do protocolo do requerimento 89 
preenchido e assinado, isto é, 05.11.10 mantendo a cobrança do TCD das anuidades de 2006 a 2010; 90 
Paulete Silvania Tem Pass, Proc.322/10, Reg. 6664, a partir da data do protocolo do requerimento 91 
preenchido e assinado, isto é, 23.11.10 mantendo a cobrança do TCD das anuidades de 2005 a 2010; 92 
Shellen Stainsack, Proc.303/10, Reg.6576, a partir da data do protocolo do requerimento preenchido e 93 
assinado, isto é, 05.11.10 mantendo a cobrança do TCD das anuidades de 2006 a 2010; Remi Felipe 94 
Hoffmann, Proc.051/10, Reg.7018, a partir da data do protocolo do requerimento preenchido e assinado, 95 
isto é, 09.02.10; Vlademir Welte, Proc. 072/10, Reg.1254, a partir da data do protocolo do requerimento 96 
preenchido e assinado, isto é, 07.04.04 mantendo as anuidades de 2000, 2001 e 4/12 avos de 2004. 3.2 – 97 
Processos da Fiscalização: EAD Consultoria Treinamento Emp., Proc.012/07, procedente o auto de 98 
infração com aplicação de multa; Viva Consultoria, Proc.364/09, processo arquivado por ter efetuado o 99 
registro com desconsideração da multa; Luiz Carlos Dobjanski, Proc.208/06, processo arquivado por ter 100 
efetuado o registro; Napoleão e Serrato Sol. Emp., Proc.289/10, processo arquivado por ter efetuado o 101 
registro; Cancelamento de registro pessoa jurídica: Carlos Alberto Costa Macedo, Proc.317/08, 102 
Reg.425, deferido o cancelamento a partir da data do pedido em função do não exercício; Account 103 
Assessoria Consultoria, Proc.419/09, deferido o cancelamento com a cobrança das anuidades até a data da 104 



 

3ª alteração contratual, retificando a decisão da 6ª reunião plenária de 01/10/10,  que indeferiou o pedido 105 
de cancelamento; Processos da Fiscalização: Fasul, Proc.060/09 e Profissionais do Magistério, 106 
Proc.181/09, após discussão, fica determinado a criação da comissão especial para deliberação dos 107 
assuntos acima para próxima gestão, na plenária de fevereiro de 2011. 3.3 – Deliberação do Plenário do 108 
CORECON, para envio ao COFECON da análise do pedido de registro do curso sequencial em 109 
Políticas Públicas: o conselheiro José Augusto Soavinsky, informa que o Corecon/PR recebeu o pedido 110 
de homologação do registro do Curso de Políticas Públicas da Unicentro/Guarapuava e, conforme 111 
previsto na Consolidação da Profissão do Economista, o regional deliberará para homologação do 112 
COFECON. Após debate, fica homologado o envio do processo para o Conselho Federal de Economia. 4 113 
– ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO E PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE TOMADAS DE 114 
CONTAS. PORTARIA 013/2010: dando continuidade a presidente, explica que tendo em vista o 115 
presidente da comissão de tomadas de contas, ser o atual vice-presidente do Corecon/PR, a tempo, foi 116 
verificado a impossibilidade da continuidade deste membro na comissão, então, propõe a composição de 117 
uma nova comissão: como presidente Antonio Eduardo Nogueira, membros efetivos Ario Taborda 118 
Dergint e Mirian Beatriz Scheneider Braun e como membro suplente: Leonardo Deeke Boguszewski. 119 
Após as devidas considerações, o plenário e a nova comissão ratifica todos os atos da comissão de 120 
prestação de contas do ano de 2010 e homologa a portaria 013/2010. 5 - NOTICIAS DO COFECON 121 
PELO(S) CONSELHEIRO(S) FEDERAL(IS):  a presidente explica de uma maneira suscinta, que os 122 
conselheiros federais estão ausentes por estarem na plenária do Cofecon que acontece nesta mesma data. 123 
Acrescenta, que a partir de 2011, o CORECON/PR, ficará representado por três economistas do Paraná 124 
junto ao plenário do COFECON, e que foi uma surpresa para todos, principalmente para a própria 125 
presidente e o vice-presidente que recebera a notícia através do e-mail do Cofecon após eleição em 126 
Brasília. Então, passa a palavra ao novo conselheiro federal, Odisnei Antonio Bega,  que passa a explicar 127 
como foi dado esta candidatura e posse. O conselheiro, informa que apenas teria ido ao Cofecon para 128 
participar da votação como delegado eleitor, mas como São Paulo e Rio de Janeiro diminuiram a 129 
quantidade de representantes, houve a indicação do atual conselheiro federal Kanitar Aymoré Saboia 130 
Cordeiro, para aumentar o quadro do Paraná. Odisnei aceita concorrer ao pleito e após votação é eleito, 131 
contemplando ao final três vagas para o estado. O plenário após comentários, elogia a participação e 132 
espírito de cooperação do economista e o saúda com alegria e desejo de boas vindas.  Outra notícia do 133 
Conselho Federal, que acaba de ser publicada na internet,  é a reeleição dos atuais presidente e vice-134 
presidente, Waldir Pereira Gomes e Mário Sérgio Fernandez Sallorenzo. 6 – CRITÉRIOS PARA 135 
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A EVENTOS REGIONAIS DE ECONOMIA – 136 
RESOLUÇÃO 018/2010: dando continuidade a sra.presidente pede atenção ao item, dando algumas 137 
pinceladas dos pedidos de ajuda financeira durante o ano de 2010 para embasar o plenário da decisão a 138 
ser tomada. Após discussão fica homologada a resolução 018/10, com a ressalva de inclusão da frase, por 139 
instituição. Então, fica concedido o apoio financeiro de um valor fixo de acordo com a resolução 018/10 140 
uma vez ao ano por instituição. 7 – APRESENTAÇÃO DO ANTEPROJETO PARA A 141 
REALIZAÇÃO DO XVI ENESUL: a Sra. Presidente, explica que o XVI Enesul será realizado no ano 142 
de 2011 sob a responsabilidade do CORECON/PR, frizando bem que se trata apenas de um anteprojeto 143 
mas que este assunto voltará em pauta em 2011, está sendo colocado nesta plenária tendo em vista do 144 
tempo ser curto para procura de patrocínio, já que a data marcada para o evento ficou agendada para os 145 
dias 28 e 29 de julho de 2011. Em tempo, o Cofecon solicitou que no ano de 2011 todos os conselhos de 146 
economia pelo Brasil inclua em todas as apresentações o tema “Função social do economista no século 147 
XXI” em comemoração aos 60 anos da profissão do economista. Acrescenta que nesta data, a presidente, 148 
o vice-presidente e o conselheiro Sérgio Lopes, se dirigiram à FIEP para que junto com o ex-presidente 149 
Gustavo Franscico Fanaya Dluhosch conseguissem o espaço para a realização do evento. Ao final, foi 150 
concedido o auditório Caio Amaral com capacidade para 250 pessoas, a Área Atrium I para a realização 151 
do coquetel e do restaurante Executivo nas suas instalações para almoço dos presidentes, com data agenda 152 
para os dias 28 e 29 de julho de 2011. Após discussão ficou homologado pelo plenário a data acima 153 
descrita e o local da realização do evento – na FIEP em Curitiba. 8 – ALTERAÇÃO NOS VALORES 154 
DAS ANUIDADES DE PESSOA JURÍDICA PARA O EXERCÍCIO DE 2011 – RESOLUÇÃO 155 
019/2010: a presidente explica que este assunto já havia sido debatido em plenária anterior, mas está 156 



 

sendo retificado em virtude de determinação do Cofecon que reviu seus atos e corrigiu alguns valores 157 
impressos erroneamente. Fica aprovada a resolução 019/10. 9 – ASSUNTOS GERAIS: 9.1 – Informe 158 
sobre a data e hora da 1ª Reunião Extraordinária de 2011:  fica agendada para o dia 03.01.2011 às 159 
18:00 horas, exclusivamente para eleição de presidente e vice-presidente e formação das  comissões de 160 
trabalho para 2011. 9.2 – Informe sobre a atual situação dos alvarás do CORECON ( comercial e 161 
reforma/construção): após explanação resumida dos problemas dos alvarás, a presidente informa que o 162 
alvará comercial foi liberado com validade de dois anos. E o alvará reforma/construção está em 163 
andamento, e aproveita para homenagear o ex-presidente Luiz Antonio de Camargo Fayet que em muito 164 
contribuiu para o andamento processual junto com o vereador Sabino Pícolo, unindo a força da classe 165 
economista com a força política.  9.3 - Homologação pelo COFECON das eleições de 2010 do 166 
CORECON/PR -  O COFECON homologou as eleições do CORECON/PR de 2010 tendo como chapa 167 
única “FORTALECENDO O ECONOMISTA”. 9.4 – Informe sobre a participação dos representantes 168 
do CORECON/PR no XV Enesul: dando continuidade relata a participação dos representantes do 169 
Corecon/PR, aprovado em plenária anterior, no XV Enesul em Joinville/SC, foi um evento bem produtivo 170 
e de uma organização espetacular por parte do Corecon/SC. 9.5 -  Espaço para as palavras finais dos 171 
Conselheiros em término de mandato: a Presidente abre o espaço aos Conselheiros que gostariam se 172 
manifestar. O Conselheiro Ario Taborda Dergint, pede a palavra para agradecer aos presidentes do ano de 173 
2010 da excelente gestão, expõe seu pensamento que o pleito deveria ser de no mínimo dois anos e não 174 
um ano como é a gestão atual. Também o conselheiro José Augusto Soavinsky, pede a palavra, e faz sua 175 
homenagem aos presidentes e corrobora com a opinião do Sr. Ario Taborda Dergint com a reeleição dos 176 
dirigentes bem como as palavreas dos conselheiros Omar Toufic Raad e Antonio Eduardo Nogueira e do 177 
futuro conselheiro e ex-presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt. 9.6 – Homenagem aos 178 
Conselheiros em término de mandato: a presidente faz o uso das palavras de agradecimento e a entrega 179 
da homenagem em papel aos conselheiros que estão saindo tendo em vista, ser o último ano da 180 
conselheira Mirian Beatriz Schneider Braun, dos conselheiros Omar Toufic Raad, Ario Taborda Dergint e 181 
Nivaldo Camilo. 9.7 - Espaço para as palavras finais da Presidente e do Vice-Presidente: a Presidente 182 
agradece a presença de todos, informa que convidou  todos os futuros conselheiros eleitos e os já 183 
empossados para participação desta plenária e da confraternização,  para valorizar e resumir o ano que se 184 
passou e relatar que para o próximo ano que novamente eles lançam a sua candidatura para reeleição a 185 
presidente Maria de Fátima Miranda para presidente e para vice-presidente Eduardo Moreira Garcia. Faz 186 
a homenagem individual a todos os presentes que trabalharam em prol da profissão neste ano que se 187 
finda, dos funcionários do Conselho ao ex-presidente Luiz Antônio Rubin, pelos ensinamentos passados.  188 
9.8 – Jantar de Confraternização na sede do CORECON/PR: O Presidente relembra que após o 189 
encerramento, será realizado o jantar de confraternização, na sede do Conselho. 10 – Encerramento: 190 
Nada mais havendo, a Senhora Presidente agradece a presença de todos, e às vinte horas e trinta minutos 191 
dá por encerrado os trabalhos, dos quais eu, Adriana Breziniscki de Paiva, lavrei a presente ata que, lida e 192 
achada conforme, vai assinada por mim, pelo Gerente Executivo do Corecon/PR, Amarildo de Souza 193 
Santos e pela Presidente do Conselho Regional de Economia da 6ª Região/PR, Maria de Fátima Miranda. 194 
Curitiba, aos dez dias do mês de dezembro de 2010. 195 
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