
ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 6ª - 1 
REGIÃO - PARANÁ, REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2017. 2 
Ao quinto dia do mês de maio de dois mil e dezessete, realizou-se a Quarta Reunião Ordinária do Conselho 3 
Regional de Economia, em sua sede própria, situada à Rua Professora Rosa Saporski, 989, Mercês, Curitiba - 4 
Paraná, sob a presidência da Econ. Maria de Fatima Miranda, com a presença do Vice-presidente Celso 5 
Bernardo, dos Conselheiros Efetivos: Marcos Kruse, Odisnei Antônio Bega, Gina Gulineli Paladino, Ronaldo 6 
Antunes da Silva, dos Conselheiros Suplentes: Luis Alberto Ferreira Garcia, Silvana Busnello Vaz, Tiago 7 
Jazynski, Claudio Shimoyama e Ângela Aparecida Godói Amaral Broch. Justificaram ausências, as quais foram 8 
acatadas pelo Plenário, os Conselheiros Efetivos Angeliz Cristiane de Lima Suckow por motivo de treinamento 9 
na empresa, Eduardo Moreira Garcia, por compromissos familiares, Mirian Beatriz Schneider por motivo de 10 
trabalho, Paulo Rogério Alves Brene por motivo de ministrar aula em pós-graduação, Mauricio Cadenas Prado 11 
por motivo de saúde na família e Andrea Cristhine Prodohl Kovalczuk por motivos de saúde e dos Conselheiros 12 
Suplentes Janete Stoffel por licença maternidade e Ademar Rogério Weber Heylmann por ministrar aula. 13 
Conforme prevê o Regimento Interno do CORECONPR, em seu Art. 8º, parágrafo 1º, os Conselheiros Efetivos 14 
ausentes serão substituídos pelos Conselheiros Suplentes presentes, por designação da Presidente, ouvido o 15 
Plenário. Assim, passam à condição de efetivos, somente para referida sessão, os Conselheiros Suplentes Luis 16 
Alberto Ferreira Garcia, Silvana Busnello Vaz, Tiago Jazynski e Claudio Shimoyama. Contando ainda com a 17 
presença do Procurador Jurídico do CORECONPR, Ovídio Machado Filho e do Assessor da Presidência 18 
Gilberto Coelho de Miranda Junior e da Assessora de Imprensa Inês Dumas. 1 - ABERTURA DO 19 
PRESIDENTE DO CORECONPR: Às dezoito horas, a Senhora Presidente declara aberta a sessão, tendo 20 
atingido o número regimental de Conselheiros presentes, a Presidente relata ainda que em decorrência do 21 
lançamento do 27º Prêmio Paraná de Economia realizado nas dependências da UEL em Londrina, além da 22 
Presidente, estiveram presentes o conselheiro Tiago Jazynki, o assessor Gilberto Coelho de Miranda Junior, a 23 
assessora de imprensa, Inês Dumas e contou ainda com a participação excelente do anfitrião, o delegado Laércio 24 
Oliveira que conduziu com extremo profissionalismo o evento, relatando ainda que fomos muito bem recebidos 25 
pelos coordenadores, chefes de setor e demais autoridades da UEL, e contando com boa presença de público. 26 
Outro elogio a relatar, foi a participação da conselheira Gina Gulineli Paladino pela ótima palestra proferida. No 27 
dia seguinte ocorreu em nossa subsede a palestra sobre a reforma tributária. Ministrada pelo Deputado Federal 28 
Luiz Carlos Hauly com lideranças de Londrina prestigiando nosso evento. Relata ainda que na primeira reunião 29 
dos Presidentes no COFECON, tivemos dois elogios a nossos conselheiros, o primeiro partiu da presidente do 30 
CORECONPI pela palestra de nosso conselheiro Eduardo Moreira Garcia proferido naquele regional e do 31 
presidente do CORECONMS elogiando o curso proferido pelo conselheiro Tiago Jazynski, também naquele 32 
regional. Também temos acompanhado e recebido elogios pelo trabalho desempenhado de nosso conselheiro 33 
federal, Sergio Guimarães Hardy, junto às comissões do COFECON. 2 - APROVAÇÃO DA ATA DA 3ª 34 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017, realizada em 07 de abril de 2017. A Presidente relata à Plenária se existe 35 
algo a ser comentado e a plenária declara-a aprovada. 3 – NOTÍCIAS DO COFECON: 3.1 – Notícias: A 36 
Presidente Maria de Fátima Miranda passa a palavra ao Conselheiro Federal Sergio Guimarães Hardy que relata 37 
que como trazido desde o inicio do ano, a situação quanto aos repasses dos dois maiores conselhos regionais 38 
estão da seguinte forma: São Paulo ainda não repassou sua cota parte e que de certa forma impacta 39 
significativamente nas contas do COFECON, e o Rio de Janeiro se adequou ao sistema, que a maioria dos 40 
conselhos regionais trabalha, e passou a repassar da mesma maneira. O fato do CORECONSP não repassar os 41 
valores impacta e trás preocupação ao sistema uma vez que é o responsável por cerca de trinta por cento da 42 
arrecadação. O CORECONRJ busca alternativa para auxiliar ao Conselho Federal, que, em sinal de 43 
solidariedade, a possibilidade de repassar valores na forma de empréstimo. Os Conselheiros Federais estão 44 
atentos e nas plenárias podem observar os próximos passos.  Outro fato a ser relatado é que o trabalho que 45 
Presidente Julio Miragaya vem desempenhando e que apesar dos entraves financeiros, não se deixa abater e 46 
busca solucionar e dar andamento à missão de levar o COFECON adiante. Cita ainda da participação do 47 
COFECON em conjunto com a OAB – Ordem dos Advogados do Brasil e da CNBB – Congregação Nacional 48 
dos Bispos do Brasil, em um manifesto contra a reforma da previdência, louva o fato de participar conjuntamente 49 
com estas instituições e que dá visibilidade cada vez maior aos economistas. Outro assunto abordado no 50 
Conselho Federal foi o fato de que a comissão que trata da profissão do economista e em especial a qualificação 51 
do economista em perícia judicial. Neste quesito, a recepção foi satisfatória e estão atentos e propensos a 52 
normatizar na tentativa de estender a todos os regionais cursos que qualifiquem os professores em seus Estados, 53 
dando subsídios para aplicação e consequentemente a qualificação ao economista perito, aos moldes que já há 54 
dez anos aplicamos com sucesso aqui no CORECONPR. É verdade que foram feitas tentativas nos últimos 55 



encontros do SINCE, mas ainda não tivemos êxito. Logo partimos da premissa que com alguns ajustes, visto que 56 
em cada regional tem suas particularidades, suas culturas, mas os pré-requisitos que adotamos aqui podemos 57 
levar para o COFECON e normatizar o curso preparatório e certificando o economista. Neste projeto poderemos 58 
criar uma regra de transição até sua efetiva aplicação. Estamos abertos a sugestões como já trazidas aqui como a 59 
criação de um selo de qualidade, de uma certificação especial entre outras que debateremos futuramente. O 60 
conselheiro Odisnei Antonio Bega relata que exames de aptidão como ocorre em outros Conselhos de Classe 61 
como o CFC, e OAB que busca qualificar o profissional como o todo, já foi discutido e que rotineiramente é 62 
levado às plenárias do COFECON não seguindo adiante. O conselheiro Federal Sergio Guimarães Hardy relata 63 
que em sua especificidade, no caso a perícia ou outros cursos, possam ser na profissão do economista, uma 64 
ferramenta de inclusão e uma maneira de fortalecer os conselhos regionais, sabemos que existem ideias que 65 
possam vir em sentido contrário à proposta e o problema legal, mas buscamos apenas reforçar e inserir ainda 66 
mais o economista no mercado de trabalho. A presidente Maria de Fatima Miranda agradece ao relato e ao 67 
desempenho do conselheiro junto às comissões em Brasília. 3.2 – Alterações no Artigo 8º do Regimento 68 
Interno do CORECONPR, atendendo a Resolução 1.957/2016 do COFECON – Resolução 008/2017; a 69 
Presidente Maria de Fatima Miranda relata que em atendimento ao pedido do COFECON, a escolha dos 70 
conselheiros suplentes se dará de forma alinhada à resolução do COFECON. Após discussão entre a plenária, 71 
decidiu-se pela retirada de pauta para buscar maiores informações para se adequar às convocações da plenária do 72 
Conselho.  3.3 – Nova carteira profissional de economista, com chip criptográfico: A presidente Maria de 73 
Fátima Miranda relata que para conhecimento da plenária que o Conselho Federal já está em processo de 74 
licitação e para o próximo exercício deverá apresentar a carteira do profissional economista com a nova 75 
tecnologia de chip criptográfico. A diferença será que o valor cobrado para a emissão, será por conta de cada 76 
regional. 4. COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: A Senhora Presidente passa a palavra, ao Conselheiro Marcos 77 
Kruse, Presidente da Comissão de Fiscalização, que relata brevemente os processos administrativos de inscrições 78 
e cancelamentos, abaixo relacionados, que posteriormente são deferidos ou indeferidos pelos membros da 79 
Plenária; 4.1 – Inscrições: Registros Definitivos de Economistas (deferidos): Stephanie Soares Podzwato, 80 
Reg. 8459, UFPR, Delegacia de Curitiba; Elder da Silva Siqueira, Reg.8460, UFPR, Delegacia de Curitiba; 81 
Silvane Carneiro de Almeida, Reg. 8462, UFPR, Delegacia de Curitiba; Ricardo Romano, Reg.8463, UFPR, 82 
Delegacia de Curitiba; Ana Cristina Silva Oliveira, Reg.8461, UEM, Delegacia de Maringá; Nelci Fontana, 83 
Reg.8466, Int.Bennett, Delegacia de Curitiba; Cesar Alexandre de Souza Morais, Reg.8467, UFGO, Delegacia 84 
de Curitiba; Carlos Henrique do Amaral Cypriano, Reg.8458, UFF, Delegacia de Curitiba; Registro de Recém 85 
Formado (deferido): Rafael Martins Dias, Reg.8457, UEM, Delegacia de Maringá; Registro por 86 
Transferência de Economista: Paulo Vagner Ferreira, Reg. 8469, UFPR, Delegacia de Curitiba; Registro de 87 
Estudante (deferidos): Guilherme Henrique Valladares, Reg. E-2339, UEM, Delegacia de Maringá, Murilo 88 
Florentino Andriato, Reg. E-2340, UEM, Delegacia de Maringá; Alysson de Brito Souza, Reg. E-2341, 89 
UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Rafael Casagrande, Reg. E-2342, UNIOESTE CASCAVEL, 90 
Delegacia de Cascavel; Otavio Heck Maieski, Reg. E-2343, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; 91 
Onassis da Silva Filho, Reg. E-2344, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Marco Antonio Uliano, 92 
Reg. E-2345, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Nelson Neto Abreu, Reg. E-2346, UNIOESTE 93 
CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Luiz Mario Pruzak Junior, Reg. E-2347, UNIOESTE CASCAVEL, 94 
Delegacia de Cascavel; Lucas Pereira dos Santos, Reg. E-2348, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de 95 
Cascavel; Gabriel Alvarenga Soares, Reg. E-2349, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Diogo 96 
Felipe Ferreira, Reg. E-2350, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Ademir Fantucci Neto, Reg. E-97 
2351, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Danielle Bruna Camana, Reg. E-2352, UNIOESTE 98 
CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Tânia Cristina Sanches, Reg. E-2353, UNIOESTE CASCAVEL, 99 
Delegacia de Cascavel; Rodrigo de Oliveira Barreto, Reg. E-2354, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de 100 
Cascavel; Rafael Angel Deola Antunes, Reg. E-2355, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; 101 
Quedma Bernardes Arraes, Reg. E-2356, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Pâmela Guimarães 102 
Zuniga, Reg. E-2357, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Pablo Luiz Rodrigues Kerber, Reg. E-103 
2358, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Matheus Extekoetter Carlin, Reg. E-2359, UNIOESTE 104 
CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Lucas William dos Santos Cardoso, Reg. E-2360, UNIOESTE 105 
CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Lucas Kauan Borsa de Araujo, Reg. E-2361, UNIOESTE CASCAVEL, 106 
Delegacia de Cascavel; Lucas de Almeida Ultado, Reg. E-2362, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de 107 
Cascavel; Luana Antonietti, Reg. E-2363, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Lorena Barbosa 108 
Lemos, Reg. E-2364, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Leonardo Henrique do Nascimento, 109 
Reg. E-2365, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Leonardo Costa, Reg. E-2366, UNIOESTE 110 



CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Kilma Souza Rangel, Reg. E-2367, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia 111 
de Cascavel; Kaio Arlei Strelow, Reg. E-2368, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; João Vitor 112 
Araujo dos Santos, Reg. E-2369, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Jaqueline de Cesar 113 
Nogueira, Reg. E-2370, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Jacson Antonio Catanio, Reg. E-114 
2371, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Gustavo Henrique Kops, Reg. E-2372, UNIOESTE 115 
CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Gilmar Ramos Junior, Reg. E-2373, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia 116 
de Cascavel; Gabriel da Silva de Campos, Reg. E-2374, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; 117 
Fernando Aparecido Costa, Reg. E-2375, UNIOESTE CASCAVELM Delegacia de Cascavel; Felipe Umberto 118 
Cima, Reg. E-2376, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Fabíola Dorati Fatima Petrzini, Reg. E-119 
2377, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Ernammy Figueiredo, Reg. E-2378, UNIOESTE 120 
CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Eduarda Sales Cardoso, Reg. E-2379, UNIOESTE CASCAVEL, 121 
Delegacia de Cascavel; Eduarda Caroline Kunzler Bronstrup, Reg. E-2380, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia 122 
de Cascavel; Caetano Kessler, Reg. E-2381, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Anna Flavia 123 
Cambruzzo Baraba, Reg. E-2382, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Andre Gasulla Verrone, 124 
Reg. E-2383, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Ana Julia Pilloti, Reg. E-2384, UNIOESTE 125 
CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Ana Carolina de Lima Perezino, Reg. E-2385, UNIOESTE CASCAVEL, 126 
Delegacia de Cascavel; Alisson Gomes de Assis, Reg. E-2386, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de 127 
Cascavel; Caio Mitiyoshi Nakati, Reg. E-2387, UNIOESTE CASCAVELM Delegacia de Cascavel; Daniel 128 
Vinicius Gomes, Reg. E-2388, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Luis Henrique Polidoro 129 
Novossado, Reg. E-2389, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Marcelo Manfredo Cotrin, Reg. E-130 
2390, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Renovação de Registro de Estudante (deferidos): 131 
Ana Carolina Novak da Cunha, Reg. E-1341, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Michel Ferlin 132 
Feuser, Reg. E-1269, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Iara Zanardini de Andrade, Reg. E-133 
1258, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Guilherme Pastorelo Karvatzki, Reg. E-1920, 134 
UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Bianca da Silva, Reg. E-1037, UNIOESTE CASCAVEL, 135 
Delegacia de Cascavel; Bruno Henrique Bertolzzi, Reg. E-1262, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de 136 
Cascavel; Bruno Henrique Comitre, Reg. E-1896, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Gessica C. 137 
S. Dias, Reg. E-1835, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Gizelle Oliveira da Costa, Reg. E-138 
1951, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Mateus Luis Roos Pinsetta, Reg. E-1916, UNIOESTE 139 
CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Maylon de Oliveira Marchioro, Reg. E-1895, UNIOESTE CASCAVEL, 140 
Delegacia de Cascavel; Janaina Pertille, Reg. E-1921, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Cassia 141 
Girotto, Reg. E-1919, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Bruno Henrique da Silva, Reg. E-1909, 142 
UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Arthur Krueger Ransoln, Reg. E-1905, UNIOESTE 143 
CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Laleska Nadalette Contini, Reg. E-1913, UNIOESTE CASCAVEL, 144 
Delegacia de Cascavel; Liliane da Silva Castanhetti, Reg. E-1922, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de 145 
Cascavel; Bruna Fortunato Pereira, Reg. E-1897, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Rafael G de 146 
Oliveira, Reg. E-1918, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel; Marcos Vinicius Hachmann, Reg. E-147 
1902, UNIOESTE CASCAVEL, Delegacia de Cascavel;  4.2 Processos da Fiscalização: o Conselheiro Marcos 148 
Kruse passa a palavra ao procurador jurídico Ovídio Machado Filho que relata que o assessor jurídico Rafael 149 
Moro esteve em Brasília no COFECON para avaliação conjunta dos processos envolvendo a Cooperativa de 150 
Crédito Sicredi, com a orientação acatada de manter as ações e avaliação dos custos e riscos. O Conselheiro 151 
Marcos Kruse relata que a decisão do COFECON seria da amostragem de um único processo inicialmente, 152 
entretanto, o procurador jurídico Ovídio Machado Filho, alerta que os Conselhos e autarquias no Estado do 153 
Paraná podem ser distribuídos entre três varas, a Plenária decide que sejam distribuídas tantas ações quanto 154 
necessárias até alcançar as decisões dos três juízes responsáveis, desta forma o Conselho terá conhecimento das 155 
possibilidades e ritos para os demais casos; como se trata de distribuição eletrônica, caso se repita em varas 156 
anteriormente escolhidas, continua-se o processo, podendo em caso de repetição, desistir e não levar adiante, 157 
mantendo um processo para cada Vara. Os processos inicialmente indicados para distribuição são: Processo 158 
Administrativo 674/15, interessada Eliane Silva Follmann, SICREDI Medianeira; Processo Administrativo 159 
476/15 interessado Rodrigo Costa Brischiliari, SICREDI Maringá e Processo Administrativo 667/15 interessada 160 
Andréia Rosa Bispo, SICREDI Curitiba. Após discussão a Plenária aprova a decisão da continuidade dos 161 
processos do SICREDI; Cancelamentos: Extinção de Registro por Falecimento (deferido): Eromir de Araujo 162 
Neves, Proc. Adm. 110/17, Reg. 2067, a partir da data do óbito, isto é, 23/11/1993, há pendência das anuidades 163 
de 1993 a 1997, 2005 a 2009 e 2011 a 2017 que, conforme a legislação do profissional economista será 164 
cancelada; Moisés Basso, Proc. Adm. 106/17, Reg. 1333, a partir da data de óbito, isto é, 19/02/2016. Há 165 



pendências das anuidades de 2003 a 2017 que, conforme a legislação do profissional economista será cancelada; 166 
Osnei Simões, Proc. Adm. 142/17, Reg. 394, a partir da data de óbito, isto é, 07/11/2014, há pendências das 167 
anuidades de 2008 a 2017 que, conforme a legislação do profissional economista será cancelada; Remição de 168 
Registro (deferidos): Aluizio Alves, Proc. Adm. 127/17, Reg. 226, a partir da decisão plenária, os débitos 169 
referentes às anuidades de 2012 a 2016 serão canceladas em conformidade com a legislação do profissional item 170 
7.5.2 (extinção da exigibilidade no caso de remição de valores nos termos do inciso IV do CTN); Heitor Tinti 171 
Batista, Proc. Adm. 140/17, Reg. 1177, a partir da decisão plenária. Os débitos referentes às anuidades de 2012 a 172 
2017 serão canceladas em conformidade com a legislação do profissional item 7.5.2 (extinção da exigibilidade 173 
no caso de remição de valores nos termos do inciso IV do CTN); Luiz Carlos de Souza N. da Gama, Proc. Adm. 174 
126/17, Reg. 2525, a partir da decisão plenária. Os débitos referentes às anuidades de 2012 a 2017 serão 175 
canceladas em conformidade com a legislação do profissional item 7.5.2 (extinção da exigibilidade no caso de 176 
remição de valores nos termos do inciso IV do CTN); Pedro Iida, Proc. Adm. 138/17, Reg. 1203, a partir da 177 
decisão plenária. Os débitos referentes às anuidades de 2012 a 2017 serão canceladas em conformidade com a 178 
legislação do profissional item 7.5.2 (extinção da exigibilidade no caso de remição de valores nos termos do 179 
inciso IV do CTN); Rubens Schinda Resende, Proc. Adm. 336/11, Reg. 1356, a partir da decisão plenária. Os 180 
débitos referentes às anuidades de 2012 a 2017 serão canceladas em conformidade com a legislação do 181 
profissional item 7.5.2 (extinção da exigibilidade no caso de remição de valores nos termos do inciso IV do 182 
CTN); Washington Luiz Logulo, Proc. Adm. 124/17, Reg. 225, a partir da decisão plenária. Os débitos referentes 183 
às anuidades de 2012 a 2016 serão canceladas em conformidade com a legislação do profissional item 7.5.2 184 
(extinção da exigibilidade no caso de remição de valores nos termos do inciso IV do CTN); Ativo com desconto 185 
(deferidos): Eusébio Labadie Filho, Proc. Adm. 170/17, Reg. 3003, a partir da data do protocolo e requerimento 186 
assinado, isto é, 10/07/2017, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2017; José Pereira do 187 
Nascimento, Proc. Adm. 182/17, Reg. 4795, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 188 
20/04/2017, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2017; Justo Reinaldo Chemim, Proc. 189 
Adm. 148/17, Reg. 2356, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 28/03/2017, sendo 190 
concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2017; Luiz Álvaro Leitão, Proc. Adm. 150/17, Reg. 2347, 191 
a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 30/03/2017, sendo concedido o desconto de 90% da 192 
anuidade a partir de 2017; Nazém Bufrem Junior, Proc. Adm. 172/17, Reg. 3883, a partir da data do protocolo e 193 
requerimento assinado, isto é, 10/04/2017, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2017; 194 
Pedro Francisco Simionato, Proc. Adm. 183/17, Reg. 1118, a partir da data do protocolo e requerimento 195 
assinado, isto é, 20/04/2017, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2017; Pedro Paulo de 196 
Souza, Proc. Adm. 146/17, Reg. 2442, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 28/03/2017, 197 
sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2017; Suspensão de Registro por desemprego 198 
(deferido): Izidro Castilho Marcelino, Proc. Adm. 396/16, Reg. 7642, a partir da data do protocolo e 199 
requerimento assinado, isto é, 01/08/2016 até 01/08/2017; Prorrogação de Suspensão de Registro por 200 
desemprego (deferidos): Elenice do Rocio Santos Machado, Proc. Adm. 189/16, Reg. 6523, a partir da data do 201 
vencimento da suspensão, isto é, 28/04/2017 até 28/04/2018. Há débitos das anuidades de 2010 a 2016 202 
(proporcional); Marco Antonio Oliveira Lopes, Proc. Adm. 086/16, Reg. 6598, a partir da data do protocolo e 203 
requerimento assinado, isto é, 10/04/2017 até 10/04/2018; Silvio Cesar Kawano, Proc. Adm. 162/15, Reg. 6847, 204 
a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 01/01/2017 até 01/01/2018; Cancelamento de 205 
Registros por Aposentadoria (deferidos): Edno de Camargo Conti, Proc. Adm. 271/16, Reg. 7411, a partir da 206 
data da entrega ao delegado do CORECON, isto é, 30/06/2016, há débito das anuidades de 2010 e 2011 207 
(parciais), 2012 a 2015 e 2016 (proporcional); Luiza Haruyo Yamamoto, Proc. Adm. 172/17, Reg. 2674, a partir 208 
da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 13/04/2017; Maria Cristina Carraro Santos, Proc. Adm. 209 
191/17, Reg. 6711, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 03/05/2017; Regina Maria de 210 
Abreu, Proc. Adm. 154/17, Reg. 4507, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é 31/03/2017; 211 
Rita de Cassia Domingues, Proc. Adm. 004/17, Reg. 3553, a parti da data do protocolo e requerimento assinado, 212 
isto é, 02/01/2017; Rita Laura Mascaro Buso, Proc. Adm. 184/17, Reg. 3035, a partir da data do protocolo e 213 
requerimento assinado, isto é, 26/04/2017; Sérgio Pacheco, Proc.Adm. 187/17, Reg. 7351, a partir da data do 214 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 27/04/2017. Há débito da anuidade de 2014 (proporcional); Yuri 215 
Kruchowski de Siqueira, Proc. Adm. 189/17, Reg. 3090, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 216 
isto em 27/04/2017; Cancelamento de Registros por Não Exercício da Profissão (deferidos): Mariluci dos 217 
Santos, Proc. Adm. 096/17, Reg. 4564, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 02/03/2017, 218 
há TCD das anuidades de 2008 a 2012, em aberto às anuidades de 2013 e a anuidade proporcional 3/12 avos de 219 
2017; João Ricardo Diedrich, Proc. Adm. 185/17, Reg. 6485, a partir da data do protocolo e requerimento 220 



assinado, isto é, 25/04/2017; Augusto Cezar Moreira de Jesus, Proc. Adm. 474/16, Reg. 8118, a partir da data do 221 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 29/12/2016; Marciele Rozeli Fanck, Proc. Adm. 145/17, Reg. 8217, a 222 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 28/03/2017; Tânia Maria Smaniotto Silveira, Proc. 223 
Adm. 165/17, Reg. 6308, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 30/06/2016, há TCD das 224 
anuidades de 2011 a 2015; Cancelamento de Registros por Transferência (deferidos): Cíntia da Silva Arruda, 225 
Proc. Adm. 171/17, Reg. 7269, a partir da data de transferência para o CORECON/DF, isto é, 24/03/2017; 226 
Rafael Quevedo do Amaral, Proc. Adm. 163/17, Reg. 7242, a partir da data de transferência para o 227 
CORECON/ES, isto é, 20/01/2017; Cancelamento de Registro por Não Exercício da Profissão (Indeferido): 228 
Karen Bettinardi Couto, Proc. Adm. 820/15, Reg. 7387, o registro encontra-se suspenso, há requisitos para o 229 
cancelamento conforme solicitação da economista, após discussão a plenária mantém a decisão anterior 230 
(suspensão de um ano), e solicita à fiscalização novo contato para que seja formalizado novo pedido de 231 
cancelamento; Roger Gonçalves Guimarães, Proc. Adm. 200/16, a plenária decide pela continuidade do processo 232 
com aplicação de multa; EAS Assessoria e Consultoria Empresarial, Proc. Adm. 143/12, a empresa efetuou 233 
alteração no contrato social, entretanto não atende as especificidades das atividades fim, a plenária decide dar 234 
continuidade ao processo; Boldrini Gestão de Recursos Financeiros Ltda, Proc. Adm. 132/13, alteração de 235 
contrato após a aplicação da multa, plenária decide manter a decisão; Junta Comercial do Paraná: O presidente 236 
da comissão de fiscalização, Marcos Kruse, relata que foi efetuado um levantamento dos custos dos serviços 237 
oferecidos pela JUCEPAR na fiscalização, e o montante chegaria a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês. Esta 238 
despesa foi levada à comissão de administração da JUCEPAR, na qual o CORECONPR é parte e colocado em 239 
votação fomos voto vencido, a alegação da comissão é que órgãos da administração pública, apesar de não 240 
auferir lucro, teriam condições de pagar. Após discussão, a plenária sugere que sejam prospectadas novas 241 
ferramentas para as mesmas consultas no mercado, uma vez que neste momento, a JUCEPAR encontra-se 242 
irredutível nesta questão e todos os conselhos serão obrigados a pagar pelo serviço. Secretários Municipais da 243 
Fazenda, Finanças, Planejamento e Administração: O presidente da Comissão Marcos Kruse relata que em 244 
virtude da mudança de prefeitos na maioria dos municípios do Paraná, se a fiscalização dará continuidade de 245 
autuar os secretários das pastas da Fazenda, Finanças, Planejamento e Administração que tiverem formação em 246 
economia e não possuírem registro. Após discussão, a plenária aprova a decisão de continuidade nas autuações. 247 
5. – COMISSÃO DE ÉTICA: A presidente Maria de Fátima Miranda passa a palavra ao conselheiro Ronaldo 248 
Antunes da Silva que relata que o processo de ética contra o economista Darclê Friedrich após análise faz 249 
necessário um relator. Após discussão a plenária indica o conselheiro Tiago Jazynski. Relata ainda outro 250 
processo é contra o economista Marlos Henrique dos Santos, aberto prazo não apresentou defesa e conforme o 251 
regimento a plenária indicará um conselheiro como Defensor Dativo para este processo, após discussão a 252 
plenária indica o vice-presidente Celso Bernardo.  6 – COMISSÃO DE EVENTOS: 6.1 - 22º ENESUL: A 253 
presidente Maria de Fátima Miranda relata que está faltando apenas à confirmação do palestrante Gesner 254 
Oliveira convidado para a palestra magna, a plenária e a assessora de imprensa, Inês Dumas sugere que se 255 
encaminhem outras opções de nomes, caso não se confirme este. O CORECON/RS já encaminhou os nomes 256 
indicados de seus painéis, faltando o CORECON/SC a fazê-lo. Nossos indicados já confirmaram presença e os 257 
que inicialmente não puderam vir, indicaram representantes, está dentro do cronograma inicial e os trabalhos se 258 
intensificarão daqui até o inicio do evento. 6.2 – Concurso de Redação: a presidente Maria de Fatima Miranda 259 
passa à palavra a conselheira Ângela Aparecida Godói Amaral Broch que relata que no ultimo encontro na 260 
Secretaria de Estado da Educação buscou alinhar e acatar as sugestões ora colocadas por aquela comissão, dando 261 
sequencia no processo por eles aberto, e que dentre as reivindicações que a banca de correção das redações fosse 262 
composta por alguém com domínio de linguagem, além dos economistas; e uma inclusão no regulamento para 263 
poder concorrer alunos do quarto ano do ensino médio – ensino técnico e alunos do programa EJA – ensino de 264 
jovens e adultos, acatados prontamente; outro detalhe importante foi em relação aos prazos, visto que já está 265 
dentro do cronograma e ao final ficaria extremamente dificultoso apresentar os vencedores junto do 266 
encerramento do 22º ENESUL. A sugestão, e aprovada,  pela plenária é que seja junto com as festividades do dia 267 
do economista, do economista do ano e do premio gralha azul, em agosto.  O vice-presidente Celso Bernardo 268 
relata o belo trabalho desta comissão e a todos os envolvidos e ainda que em virtude das comemorações dos 70 269 
anos da secretaria de educação, fomos bem recebidos e o aceite da implantação de nosso concurso. 7 – 270 
PREMIO PARANÁ DE ECONOMIA: 7.1 – Informe sobre a solenidade de lançamento do prêmio: a 271 
presidente passa a palavra ao coordenador da comissão de eventos, conselheiro Tiago Jazynski que relata que o 272 
lançamento ocorrido na UEL em Londrina com a excelente participação de nosso delegado Laércio Oliveira, foi 273 
muito bem aceito, com bom público e prestígio das autoridades acadêmicas da Universidade, conto ainda com 274 
delegados de Cornélio Procópio e Maringá e do conselheiro Paulo Brene, as palestras proferidas pelo delegado 275 



regional João Adolfo Stadler Colombo foi muito interessante e produtiva e da conselheira Gina Paladino 276 
surpreendeu e foi digna de elogios por todos os presentes, e a convida para ministrar esta na cerimônia de 277 
encerramento do Prêmio em Campo Mourão, aprovada pela plenária. 7.2 – Homologação das Bancas 278 
Julgadoras do 27º Premio Paraná de Economia: A presidente Maria de Fátima Miranda passa a palavra ao 279 
coordenador do premio, conselheiro Tiago Jazynski que o Conselho recebeu algumas indicações de nomes a 280 
compor a banca julgadora, entretanto alguns dos indicados não preenchiam os pré-requisitos para a indicação e 281 
outras instituições encaminharam a lista fora do prazo, os nomes para compor as bancas julgadoras são: 282 
Economia Paranaense: Artur da Silva Coelho, Reg. 7062, Santa Cruz/Curitiba, Felipe Polzin Druciaki, Reg. 283 
8020, UNICENTRO/Guarapuava, Valdir Antonio Galante, Reg. 6805, UNIOESTE/Toledo; Economia Pura e 284 
Aplicada: Cristiano Stamm, Reg. 6855, UNIOESTE/Toledo, Marcela Gimenes Bera Oshita, Reg. 7527, UEM e 285 
UNICESUMAR/Maringá, José Guilherme Silva Vieira, Reg. 7034, Santa Cruz/Curitiba; Artigos de Economistas 286 
e Estudantes de Economia: José da Silveira Filho, Reg. 3991, Santa Cruz/Curitiba, Marcelo Lopes de Moraes, 287 
Reg.8220, UNIOESTE/Francisco Beltrão, Ricardo Rippel, Reg. 4161, UNIOESTE/Toledo. A plenária homologa 288 
os nomes. 8 – NÚCLEO DE PERÍCIA: A presidente Maria de Fátima Miranda passa a palavra ao coordenador 289 
do núcleo, conselheiro Marcos Kruse que relata: 8.1 – Informe sobre a Reunião do Núcleo: que no dia seguinte 290 
à ultima reunião plenária, dia 08 de abril realizou-se a primeira reunião do núcleo de peritos do CORECONPR 291 
com a participação de dezoito economistas, alguns de fora de Curitiba, entre outros assuntos, foi explicado que o 292 
núcleo não é independente, ele faz parte do nosso Conselho e que a partir de agora, escolhido entre os 293 
participantes um secretário que registrará em ata também os assuntos das reuniões; 8.2 – Informe sobre o Curso 294 
de Rudimentos: o coordenador do núcleo, Marcos Kruse relata que após a reunião do núcleo, no sábado 295 
ministrou um minicurso de três horas com bom comparecimento de alunos e com a forma de estimular os 296 
economistas para se aprimorar em perícias, mesmo com um curso de pequena carga horária, serve de 297 
aquecimento para as demais atividades de perícia que o Conselho oferece; 8.3 – Pedido para agregar ao site do 298 
CORECON, o Fórum de Perícia: o coordenador do núcleo de perícia, Marcos Kruse relata que foi criado um 299 
fórum para discussões, duvidas e sugestões e mais assuntos pertinentes à perícia. Este fórum já está no ar e pede 300 
a plenária que seja homologado sua inserção em nosso site como um link. Aproveitando que o coordenador é o 301 
administrador, pede aos conselheiros que possam auxiliar na manutenção deste fórum de forma independente, 302 
profissional e civilizadamente na forma de moderadores. Após discussão a plenária homologa o pedido e 303 
enaltecem o trabalho do coordenador do núcleo de perícias. 8.4 – Revista Eletrônica de Pericias: o 304 
coordenador Marcos Kruse relata que em atendimento do núcleo de pericias, e a implantação do Fórum para esse 305 
fim, pede que seja suspenso o projeto da revista eletrônica de perícias. Após discussão a plenária acata a decisão. 306 
9. SUGESTÕES DE CONSELHEIROS: A presidente Maria de Fátima Miranda passa a palavra ao conselheiro 307 
Claudio Shimoyama que relata que o Conselho possui uma visibilidade de exposição na mídia, apresentando no 308 
relatório do ano de 2016 onde o Conselho teve maior visibilidade comparando a exposição da TV, com rádio, 309 
internet e mídia impressa e destaca que sem custo nenhum em comparação de quanto seria cobrado caso fossem 310 
matérias pagas. 9.1.1 – Clippings com as ações e exposições do CORECONPR na mídia: a assessora de 311 
imprensa Inês Dumas relata que com a exposição em todas essas mídias, do presidente, do vice, dos conselheiros 312 
e delegados nas reportagens citando a economia, vem demonstrar à sociedade o entender o perfil profissional e 313 
como é visto e conhecido nossa profissão e fazer com que os jovens estejam propensos a prestar o vestibular para 314 
economia. O conselheiro Claudio Shimoyama cita ainda um projeto de pesquisa entre os gestores, 315 
administradores, empresários e lideranças de mostrar o que é economia, o que faz um economista que apresentou 316 
no ano de 2016 e que futuramente possa vir a ser implantado. A plenária e a presidente agradecem e elogiam o 317 
trabalho realizado por ambos.  9.2 – Sugestão da conselheira Ângela Broch: A presidente Maria de Fátima 318 
Miranda passa a palavra à conselheira Ângela Broch que relata que integra um programa consoante da ONU 319 
intitulada nós Podemos Paraná. 9.2.2 – Adesão ao movimento nós Podemos PR: A conselheira Ângela Broch 320 
relata que representa a instituição em que trabalha neste movimento, e solicita a adesão do CORECONPR a 321 
integrar de forma institucional, este apoio. Após discussão e análise a plenária não autoriza neste momento, 322 
entretanto indica a conselheira Ângela Broch a ser a ouvinte do Conselho e que nos traga as tratativas e relatos 323 
deste movimento. Também ficou estendido o convite a um componente de este movimento vir a nosso conselho 324 
e explanar um pouco mais os detalhes para que em uma visão mais crítica, o Conselho vir a fazer parte integrante 325 
do mesmo. 10 – ASSUNTOS GERAIS: 10.1 – UNIOESTE/Toledo: A presidente Maria de Fátima Miranda 326 
relata que a pedido da UNIOESTE Toledo solicita o custeio para que o conselheiro Tiago Jazynski possa 327 
ministrar uma palestra e minicurso naquela universidade, a plenária aprova o repasse. 10.2 – Manifesto contra o 328 
aumento de impostos – Sossega leão: A presidente Maria de Fátima Miranda passa a palavra à conselheira 329 
Ângela Broch que relata o movimento em relação ao Imposto de Renda e a não correção da tabela. Após 330 



discussão a plenária sinaliza que o problema realmente existe, mas não aprova a adesão a este manifesto. 10.3 – 331 
Definir representantes do CORECONPR no XXII CBE: A presidente Maria de Fátima Miranda relata que 332 
sejam definidos os representantes para a aquisição das passagens, lembrando que quem se comprometer a ir e 333 
desistir ou mudar a passagem terá as despesas dessas mudanças desembolsadas do próprio bolso. Por decisão e 334 
indicação da plenária, homologa, além da presidente e do vice, irão os conselheiros Luis Garcia, Odisnei Bega, 335 
Ronaldo Antunes da Silva, Paulo Rogério Alves e Tiago Jazynski, mais um delegado regional, que será facultado 336 
ao delegado Laércio Oliveira e a indicação e mais um funcionário. 10.4 – Informe sobre pendências das 337 
decisões Plenárias anteriores: A presidente Maria de Fatima Miranda relata que neste ano institui-se esse 338 
levantamento de sugestões e pendências das plenárias anteriores e inicialmente relata que ainda estamos 339 
aguardando relatório sobre doação de tablets para a plenária, o segundo assunto seria o repasse às instituições de 340 
ensino, mas com a falta do conselheiro Paulo Brene, sugeriu voltar nas próximas reuniões e em terceiro assunto 341 
finalizamos na data de hoje, pela presidencia, a escolha dentre os orçamentos apresentados, a troca do aparelho 342 
para esta sala. 10.5 – Palavra aberta aos conselheiros: A presidente Maria de Fatima Miranda passa a palavra à 343 
conselheira Gina Paladino que relata que está em fase final de organização de um evento voltado às mulheres 344 
economistas, nos próximos dias será contatada a comissão da qual faz parte para o detalhamento e a promoção, 345 
será em junho na sede do Conselho, sem custo. O conselheiro Marcos Kruse relata da necessidade de termos 346 
mais um fiscal itinerante e que seja lotado na subsede, visto que o último concurso já expirou, seria necessário 347 
um novo certame. A presidente solicita à gerência executiva, para a próxima reunião plenária, um estudo da 348 
viabilidade e o impacto nas contas. Relata ainda que o grande número de registro de estudantes não está tendo o 349 
objetivo final de trazer mais registros ao Conselho e sinaliza a preocupação desta casa na média que nos últimos 350 
anos vem ocorrendo na relação registros de economistas x cancelamentos. 10.6 – Próxima reunião plenária: A 351 
presidente informa que a próxima reunião plenária será dia 23 de junho de 2017. 11 - ENCERRAMENTO: Em 352 
nada mais havendo, a Senhora Presidente agradece presença de todos e às vinte e uma horas e cinco minutos dá 353 
por encerrados os trabalhos, e dos quais eu, Gilberto Coelho de Miranda Junior, Assessor da Presidência do 354 
CORECONPR, lavrei o presente extrato ata que, lido e achado conforme, vai assinado por mim, e pela 355 
Presidente do Conselho Regional de Economia da 6ª Região/PR. Curitiba, ao quinto dia do mês de maio de 2017. 356 
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