
ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

ECONOMIA 6ª - REGIÃO - PARANÁ, REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2014. 2 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, realizou-se a 3 

Sétima Reunião Ordinária do Conselho Regional de Economia, em sua sede própria, 4 

situada à Rua Professora Rosa Saporski, 989, Mercês, Curitiba - Paraná, sob a 5 

presidência do Economista Sérgio Guimarães Hardy, Presidente, com a presença do 6 

Conselheiro Vitalício: Sr. Ario Taborda Dergint, da Vice Presidente Maria de Fátima 7 

Miranda e Conselheiros Efetivos: Marcos Kruse, Celso Machado, Mauricio Cadenas 8 

Prado, José Augusto Soavinski, Antonio Agenor Denardi, Andréa Cristhine Prodohl 9 

Kovalczuk, Ronaldo Antunes da Silva, Carlos Magno Andrioli Bittencourt, Eduardo 10 

Moreira Garcia, os Conselheiros Suplentes: Luís Alberto Ferreira Garcia, Eduardo 11 

Andre Cosentino, Celso Bernardo e o Conselheiro Federal Odisnei Antonio Bega. 12 

Justificaram ausências, as quais foram acatadas pelo Plenário, Conselheiro Efetivo: 13 

Carlos Alberto Gandolfo, por motivo de viagem e o Conselheiro Suplente Paulo 14 

Rogério Alves Brene, motivo de compor de banca examinadora de tese de 15 

Doutorado na UEM. Conforme prevê o Regimento Interno do CORECONPR, em seu 16 

Art. 8º, parágrafo 1º, os Conselheiros Efetivos ausentes serão substituídos pelos 17 

Conselheiros Suplentes presentes, por designação do Presidente, ouvido o Plenário. 18 

Assim, passa à condição de efetivo, somente para referida sessão, o Conselheiro 19 

Suplente Luís Alberto Ferreira Garcia. Esta Assembléia contou ainda com a 20 

presença do Gerente Executivo do CORECONPR, Amarildo de Souza Santos, e dos 21 

Ex-Presidentes Senhores: Juarez Varallo Pont, Luiz Antonio Rubin e Moacir 22 

Colombo; e os seguintes convidados: Economistas: Wagner Silva, representando o 23 

Deputado Estadual Enio Verri; Paulo Dantas Presidente do COFECON e Wellington 24 

Leonardo Vice Presidente do COFECON; Vereador Paulo Salamuni, Presidente da 25 

Câmara Municipal de Curitiba e Inês Dumas, Assessora de Imprensa do 26 

CORECONPR. 1 - ABERTURA DOS TRABALHOS: Às dezessete horas e trinta 27 

minutos, o Senhor Presidente Sérgio Guimarães Hardy declara aberta a sessão, 28 

tendo em vista o número regimental de Conselheiros presentes, passando a leitura 29 

da pauta da referida reunião ordinária, cumprimenta os presentes, faz uso da 30 

palavra, comenta sobre os cinquenta anos do Conselho Regional e da importância 31 

dos Economistas como fonte amparo para as diversas situações que são colocadas 32 

as instituições; passa para apresentação dos convidados; elucida que o objetivo é 33 

apresentar os resultados da gestão feita junto a órgãos da Administração Direta do 34 

Município e do Estado com o objetivo de propiciar um plano de carreira para 35 

economistas nessas entidades. O Senhor Presidente passa a palavra ao Vereador 36 

Paulo Salamuni, e na sequencia entrega Ofício destinado ao mesmo, no tocante ao 37 

Plano de Carreiras para economistas junto ao Município e Câmara Municipal, 38 

anexando cópias dos ofícios entregues para a Prefeitura em busca do objetivo, 39 

destinado ao Prefeito Maurício Fruet, a Secretária Eleonora Bonato Fruet e ao 40 

Secretário do Planejamento Fábio Dória Scatolin. O Vereador faz um breve relato 41 

sobre a visita feita na Tribuna Livre da Câmara por representantes do Conselho à 42 

Câmara Municipal de Curitiba, procurando valorizar a importância da profissão do 43 

economista, diz que houve receptividade e que há necessidade de se alterar a forma 44 

legislativa como se faz as contratações que hoje é muito generalista solicita apenas 45 

pessoas com graduação superior, mas após o recrutamento, por falta de 46 

especificidade não atendem às necessidades dos órgãos, assim sendo levará as 47 



revindicações para os escalões que possam dar ênfase no preito que lhe foi 48 

solicitado. O Presidente passa a palavra ao Sr. Wagner Wiliam da Silva, 49 

representando o Deputado Estadual Sr. Enio Verri, o qual devido a compromissos de 50 

campanha está viajando para o interior. Informa que quando da visita da comitiva já 51 

surtiu efeito sendo destinadas 10 vagas para economista para o próximo concurso 52 

da Assembléia Legislativa do Paraná, faz menção a necessidade de 53 

multidisciplinaridade para poder as várias necessidades dos órgãos do Estado. 2 - 54 

APROVAÇÃO DA ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014, REALIZADA EM 55 

26 DE SETEMBRO DE 2014 - O Senhor Presidente coloca em votação a ata da 56 

Sexta Reunião Ordinária de 2014, realizada em 26 de setembro de 2014, a qual é 57 

aprovada pela Plenária. 3 - XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA - CBE 58 

2015 – O Presidente informa que com a visita do Presidente e Vice do COFECON, 59 

foi possível a reunião dos membros do Comitê Executivo do Congresso Brasileiro, 60 

juntamente com o Sr. Eduardo Moreira Garcia na qualidade de Coordenador Geral 61 

do Congresso. O Presidente passa a palavra ao Sr. Eduardo que instrui os 62 

presentes sobre as principais decisões tomadas para a realização do Congresso e 63 

das formas como serão encaminhadas as ações sempre em busca do menor custo, 64 

porém com a melhor qualidade, após intervenções ficou decidido que o tema central 65 

será: “O capital do Século XXI. A Apropriação e a distribuição da riqueza nas 66 

sociedades”, o qual deverá ser proposto a várias correntes ideológicas e analíticas e 67 

colocados num debate para se filtrar como esses olhares veem a acumulação de 68 

riqueza e sua baixa sustentabilidade. O tema foi votado e aprovado pela plenária, 69 

para prosseguimento junto ao COFECON. 4 - APROVAÇÃO DOS VALORES 70 

REFERENTES ÀS ANUIDADES E EMOLUMENTOS DO EXERCÍCIO DE 2015 - 71 

PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA - RESOLUÇÃO 016/2014 – após 72 

apresentação houve aprovação da resolução 016/2014; 5 - INDICAÇÕES PARA 73 

LISTA TRÍPLICE DE CANDIDATOS A VOGAL DA JUNTA COMERCIAL DO 74 

ESTADO DO PARANÁ – O Presidente pede ao Econ. Luiz Antonio Rubin, que 75 

apresente o trabalho que deve ser realizado na Junta Comercial para os presentes; - 76 

Trata-se de um trabalho de representação que o Conselho faz perante uma 77 

autarquia estadual que procede ao registro, alterações e extinção de documentos 78 

das entidades mercantis; e, além disso, muita responsabilidade, o vogal analisa a 79 

documentação e se estiver de acordo com os parâmetros legais do código civil, 80 

aprova o registro. Para indicação do vogal o processo é lista tríplice de duplas de 81 

profissionais sendo o primeiro titular e o segundo substituto para os momentos de 82 

afastamento do titular, a lista é encaminhada para o Governador que elege a dupla 83 

de seu interesse e nomeia por decreto, se o titular vier se afastar terá que 84 

providenciar uma nova lista para nomeação, o mandato é de quatro anos. A lista 85 

será montada sem precedência entre os profissionais, ou seja, em ordem alfabética 86 

do titular e os titulares escolhem seus substitutos, assim sendo, a lista ficou com a 87 

seguinte configuração, de titular e substituto: Celso Machado e Andréa Cristhine 88 

Prodohl Kovalczuk; Carlos Magno Andrioli Bittencourt e Eduardo Andre Cosentino; 89 

José Augusto Soavinski e Eduardo Moreira Garcia. 6 - Pedido de Licença do 90 

Presidente do CORECONPR, para período de 01 a 09 de novembro de 2014 - 91 

Portaria 020/2014 – sem questionamento é aprovado o afastamento do Presidente 92 

para o período de 01 a 09 de novembro de 2014, através da Portaria 020/2014,  93 

assumindo as atividades para o período a Econ. Maria de Fátima Miranda Vice 94 



Presidente; 7 - Próxima reunião plenária em 05 de novembro de 2014 (quarta 95 

feira) devido ao afastamento do Presidente deverá ser presidido pela Vice Maria de 96 

Fátima Miranda; 12. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, o Senhor Presidente 97 

agradece a presença de todos, comentando da coincidência de datas entre o 98 

aniversário de 50 anos do Conselho e a visita de Ilustres para decisões prementes 99 

para a moldagem do CBE, faz referência ao empenho de algumas pessoas fazendo 100 

menção ao Amarildo, Eduardo Garcia, Professora Maria de Fátima, Professor Lucas 101 

e outros, e às oito horas e 30 minutos dá por encerrados os trabalhos, dos quais eu, 102 

Amarildo de Souza Santos, Gerente Executivo do CORECONPR, lavrei a presente  103 

ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Presidente do 104 

Conselho Regional de Economia da 6ª Região/PR. Curitiba, aos vinte e quatro dias 105 

do mês de outubro de 2014. 106 
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