
  

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 6ª - 1 
REGIÃO - PARANÁ, REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2018. 2 
Ao terceiro dia do mês de agosto de dois mil e dezoito, realizou-se a Quinta Reunião Ordinária do Conselho 3 
Regional de Economia, na sede do Conselho, situada à Rua Professora Rosa Saporski, 989, Mercês, Curitiba - 4 
Paraná, sob a presidência do Presidente, Economista Celso Bernardo, com a presença do Vice-presidente Carlos 5 
Magno Andrioli Bittencourt e dos Conselheiros Efetivos: Marcos Kruse, Maria de Fátima Miranda, Odisnei 6 
Antonio Bega, Gina Gulineli Paladino, Daniel Rodrigues Poit, Eduardo André Cosentino, Mirian Beatriz 7 
Schneider e dos Conselheiros Suplentes: Ângela Aparecida Godói Amaral Broch, Eron José Maranho, Elhanã 8 
Maria Moreira Marcelino Farias, Marcelo Ling Tosta da Silva. Justificaram ausências, as quais foram acatadas 9 
pelo Plenário, os Conselheiros Efetivos Eduardo Moreira Garcia por motivo de trabalho; Laércio Rodrigues de 10 
Oliveira e Paulo Rogério Alves Brene por mau tempo em Londrina, cancelado o voo; Conselheiros Suplentes 11 
Angeliz Suckow, por motivo de problema de saúde; Luis Alberto Ferreira Garcia, por motivo de compromissos na 12 
Universidade; Solídia Santos, por motivo de ministrar aula na Universidade; Tiago Jazynski, por motivo de 13 
ministrar curso de perícia pelo COFECON em Florianópolis; Ademar Rogério Heylmann, por motivo de viagem e 14 
do Conselheiro Federal Luiz Rubin, ministrando curso pelo COFECON em João Pessoa. Conforme prevê o 15 
Regimento Interno do CORECONPR, em seu Art. 8º, parágrafos 1º, 5º, 6º e 7º os Conselheiros Efetivos ausentes 16 
serão substituídos pelos Conselheiros Suplentes presentes, por designação do Presidente, para completar o quórum 17 
e convoca, primeiramente, os Conselheiros Suplentes do mesmo terço dos Conselheiros Efetivos ausentes. Assim, 18 
passam à condição de efetivos, somente para referida sessão os Conselheiros Suplentes Eron José Maranho, 19 
Elhanã Maria Moreira Marcelino Farias e Marcelo Ling Tosta da Silva, decisão acatada pela Plenária. Contando 20 
ainda com a presença do Gerente Executivo do CORECONPR Amarildo de Souza Santos, do Assessor da 21 
Presidência Gilberto Coelho de Miranda Junior, da Assessora de Imprensa Inês Dumas, do Assessor Ovídio 22 
Machado de Oliveira Filho e do Fiscal Mauri Hidalgo. 1. ABERTURA - PRESIDENTE CORECONPR: Às 23 
dezoito horas, o Senhor Presidente Celso Bernardo declara aberta a sessão, tendo em vista o número regimental de 24 
Conselheiros presentes, passando a leitura da pauta da referida reunião ordinária., Informa que a Companhia de 25 
Águas de Paranaguá – CAGEPAR irá indicar o representante do Conselho que fará parte do Conselho de 26 
Administração daquela entidade até 31 de dezembro de 2018, a lista tríplice indicada foi do Conselheiro Carlos 27 
Magno Andrioli Bittencourt, Eduardo Moreira Garcia e Marcelo Ling Tosta da Silva; o Conselho de Contribuintes 28 
da Secretaria de fazenda – SEFAZ também solicitou nova lista, onde hoje a Conselheira Solídia Elizabeth dos 29 
Santos é integrante como suplente, apresentamos a lista com os seguintes nomes: Carlos Magno Andrioli 30 
Bittencourt, Gilberto Coelho de Miranda Junior e de Solídia Elizabeth dos Santos. Em breve informaremos os 31 
nossos representantes nestas entidades. O Conselho acompanhou o projeto que está sendo realizado no Colégio 32 
Estadual Dom Orione, onde por iniciativa da Diretora e divulgado pela mídia, ensina noções de educação 33 
financeira para os alunos de 6º ao 9º ano. Faremos uma homenagem pelo Projeto e o Conselho ministrará palestras 34 
aos alunos. O Senhor Presidente relata ainda que esteve na Sede da OAB para o lançamento do portal da 35 
transparência, membros do Comitê de Olho na Transparência participaram do evento. Informa ainda que no 36 
próximo dia 06 de agosto irá para Francisco Beltrão acompanhar a solenidade de abertura da Semana Acadêmica 37 
da UNIOESTE onde contará com a presença do Presidente do COFECON, Economista Wellington Leonardo da 38 
Silva na palestra Magna. Informa que no próximo dia 09 reunirá com os presidentes das principais Autarquias e 39 
Órgãos de Representação onde nesta primeira reunião será abordada a criação de uma associação dos Conselhos 40 
Profissionais no Estado do Paraná. Também relata que o jantar em comemoração ao Dia do Economista será no 41 
dia 14 de agosto às 20 horas no Restaurante Madalosso Velho, jantar por adesão e conta com a presença dos 42 
Conselheiros de Curitiba. 2 – APROVAÇÃO DA ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018, 43 
REALIZADA EM 15 DE JUNHO: O Senhor Presidente Celso Bernardo solicita à Plenária se existe algo a ser 44 
comentada em relação à Ata da quarta reunião ordinária, a plenária declara-a aprovada. 3 – COFECON: 3.1 – 45 
Notícias do Cofecon: o Senhor Presidente Celso Bernardo relatou anteriormente justificativa de ausência por 46 
motivo de Curso em João Pessoa, informa que recebeu o comunicado de que o Conselheiro Federal Sergio 47 
Guimarães Hardy estará presente no XXVI SINCE, entretanto o Conselheiro Luiz Antonio Rubin também 48 
participará, pois representará Santa Catarina no evento. 3.2 – XXVI SINCE – Porto Velho Rondônia – 49 
Indicações dos Delegados representantes do CORECON – Ofício Circular nº67/2018/COFECON: Dando 50 
continuidade o Senhor Presidente do CORECONPR relata os indicados para formarem 08 (oito) delegados do 51 
CORECONPR para o XXVI SINCE, colocou-se em votação e foram homologados os seguintes representantes: 52 
como Delegados Conselheiros: Economista Celso Bernardo, Presidente; Economista Carlos Magno Andrioli 53 
Bittencourt, Vice-presidente; Economista Eduardo Moreira Garcia, Conselheiro Efetivo; Economista Maria de 54 
Fátima Miranda, Conselheira Efetiva e mais quatro delegados eleitos pela Plenária que terão também direito a 55 
voto, são eles: Economista Odisnei Antonio Bega, Economista Daniel Rodrigues Poit, Economista Paulo Rogério 56 



  

Alves Brene e Economista Marcelo Lopes de Moraes. 3.3 – Informe sobre o envio ao COFECON da pré-57 
candidatura do CORECONPR e projeto preliminar para a realização do XXVII SINCE 2020: O Senhor 58 
Presidente relata que o Conselho Federal acatou o nosso pré-projeto para a candidatura ao SINCE 2020, contamos 59 
com apoio do Convention Visitors Bureau – CCVB, da cidade de Foz do Iguaçu, local onde sediaremos o evento, 60 
o CCVB enviará pessoal, sem custos para o Conselho, para Porto Velho para trabalhar no intuito de trazermos 61 
esse evento para nosso Estado. Além do Paraná, o Estado da Paraíba estará concorrendo. 4 – COMISSÃO DE 62 
FISCALIZAÇÃO: 4.1 – Inscrições/Cancelamentos: O Senhor Presidente passa a palavra, ao Presidente da 63 
Comissão de fiscalização, Conselheiro Marcos Kruse, que relata brevemente os processos administrativos de 64 
inscrições e cancelamentos, abaixo relacionados, que posteriormente são deferidos ou indeferidos pelos membros 65 
da Plenária. 4.1 - Inscrições/Cancelamentos: Registros Definitivos (deferidos): Elton Donizete de Souza, Reg. 66 
8594, UNIOESTE Campo Mourão, Delegacia de Campo Mourão; Laura Calvi Gomes, Reg. 8600, Universidade 67 
Federal de Viçosa, Delegacia de Curitiba; Diego Camargo Botassio, Reg. 8596, UNILA, Delegacia de Foz do 68 
Iguaçu; Cesídio Lole Orben, Reg. 8582, Faculdade Umuarama, Delegacia de Maringá; Fabrício Henrique 69 
Silvestre, Reg. 8592, UEM, Delegacia de Maringá; Carolina Salvão Vanni, Reg. 8604, UDESC, Delegacia de 70 
Curitiba; Registros sem Diploma (deferidos): Diogo Marques Cardoso, Reg. 8598, UFPR, Delegacia de 71 
Curitiba; Registro recém-formado com diploma (deferido): Maico Ali Zein, Reg. 8560, UFPR, Delegacia de 72 
Curitiba; André V.de Oliveira Tavares, Reg. 8599, UFPR, Delegacia de Curitiba; Luiz Eduardo da Costa Benan, 73 
Reg. 8593, UEM, Delegacia de Maringá; Registro Definitivo reativado (deferido): Jorge Cury Neto, Reg. 4863, 74 
FESP, Delegacia de Curitiba; Registro Definitivo de Pessoa Jurídica (deferido): Eduardo André Cosentino, 75 
Reg. 694, Delegacia de Curitiba; Registro de Estudantes (deferidos): Ingrid Aprigio da Rocha, Reg. E-2740, 76 
UNOPAR, Delegacia de Campo Mourão; Francisco Alaor Cardoso Neto, Reg. E-2741, UNOPAR, Delegacia de 77 
Campo Mourão; Victor Hugo B. Araújo, Reg. E-2742, UNOPAR, Delegacia de Campo Mourão; Augusto Ribeiro 78 
da Silva, Reg. E-2743, UNOPAR, Delegacia de Campo Mourão; Daniel Almeida dos Santos, Reg. E-2744, 79 
UNOPAR, Delegacia de Campo Mourão; Vitor Natanael M. da Silva, Reg. E-2745, UNOPAR, Delegacia de 80 
Campo Mourão; Karina Viegas, Reg. E-2746, UENP, Delegacia de Cornélio Procópio; Leonardo Plucinski, Reg. 81 
E-2747, UENP, Delegacia de Cornélio Procópio; Jéssica Caroline da S. Krug, Reg. E-2748, UNIOESTE, 82 
Delegacia de Francisco Beltrão; Flaviane de Oliveira Cardoso, Reg. E-2749, UNIOESTE, Delegacia de Francisco 83 
Beltrão; Ana Paula Menegon, Reg. E-2750, UNIOESTE, Delegacia de Francisco Beltrão; Cancelamentos: 84 
Cancelamento por Motivo de Falecimento: Donaide Maria Garcia Valente, Proc. Adm. 402/18, Reg. 3806, a 85 
partir da data de óbito, isto é, 04/02/2018; João Carlos Leonello, Proc. Adm. 379/18, Reg. 3995, a partir da data de 86 
óbito, isto é, 18/05/2018; Samir Snege, Proc. Adm. 383/18, Reg. 2096, a partir da data de óbito, isto é, 87 
02/04/2014. Há débito das anuidades de 1998 a 2001 e 2004 a 2018 (proporcional), sendo canceladas conforme a 88 
legislação; Ativo com desconto (deferidos): Antonio Sinhiti Myasava, Proc. Adm. 343/18, Reg. 1613, a partir da 89 
data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 08/05/2018, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a 90 
partir de 2019; José Santos Martins, Proc. Adm. 396/18, Reg. 3426, a partir da data do protocolo e requerimento 91 
assinado, isto é, 25/06/2018, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2019; Luiz Carlos 92 
Gusso, Proc. Adm. 403/18, Reg. 721, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 04/07/2018, 93 
sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2019; Magali Terezinha Antunes, Proc. Adm. 338/18, 94 
Reg. 5088, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 09/05/2018, sendo concedido o desconto 95 
de 90% da anuidade a partir de 2019; Mauro Moreira Alves, Proc. Adm. 337/18, Reg. 1924, a partir da data do 96 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 02/05/2018, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 97 
2019; Neiva Kmeteuk, Proc. Adm. 412/18, Reg. 2411, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto 98 
é, 18/06/2018, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2019; Osvaldo Silva Brasil, Proc. 99 
Adm. 350/18, Reg. 6554, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 01/06/2018, sendo 100 
concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2019; Takenori Ota, Proc. Adm. 299/18, Reg. 1491, a partir 101 
da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 26/03/2018, sendo concedido o desconto de 90% da 102 
anuidade a partir de 2019; Waldir Gulineli Paladino, Proc. Adm. 335/18, Reg. 1862, a partir da data do protocolo 103 
e requerimento assinado, isto é, 19/04/2018, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2019; 104 
Suspensão de Registros por desemprego (deferidos): Paulo Roberto Kososki, Proc. Adm. 083/16, Reg. 4711, a 105 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 28/01/2016 até 28/01/2017; Suspensão de Registros 106 
por curso fora do Brasil (deferido): Newton Gracia da Silva, Proc. Adm. 411/18, Reg. 8443, a partir da data do 107 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 18/07/2018 até 31/12/2022; Claudia Perdigão, Proc. Adm. 341/18, Reg. 108 
8431, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 18/05/2018 até 31/12/2021; André Ricardo 109 
Conceição, Proc. Adm. 287/17, Reg. 8397, economista solicitou o cancelamento, após discussão, a plenária 110 
indefere o pedido e orienta efetuar a suspensão do registro; Cancelamento de Registros por Aposentadoria 111 
(deferidos): Dácio Villar, Proc. Adm. 656/17, Reg. 7156, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 112 



  

isto é, 04/12/2017; João Alberto Strano Collodel, Proc. Adm. 380/18, Reg. 2793, a partir da data do protocolo e 113 
requerimento assinado, isto é, 07/06/2018; Raquel Mayer Lemos, Proc. Adm. 317/18, Reg. 6525, a partir da data 114 
do protocolo e requerimento assinado, isto é, 30/04/2018; Cancelamento de Registros por Não Exercício da 115 
Profissão (deferidos): Alessandro Alcino da Silva, Proc. Adm. 373/18, Reg. 6547, a partir da data do despacho 116 
do requerimento assinado, isto é, 21/05/2018. Há TCD das anuidades de 2014 a 2018 (proporcional); Arnaldo 117 
Lemos, Proc. Adm. 318/18, Reg. 2384, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 02/05/2018. 118 
Há TCD das anuidades de 2013 a 2018; Artur Leandro Meranovicz dos Santos, Proc. Adm. 666/17, Reg. 8415, a 119 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 05/12/2017; Elenice do Rocio Santos Machado, 120 
Proc.Adm. 349/18, Reg. 6523, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 29/05/2018/ Há 121 
débitos das anuidades de 2010 a 2016 (proporcional); George Nacerce Abib, Proc. Adm. 301/18, Reg. 4737, a 122 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 05/04/2018; João Afonso Hirt, Proc. Adm. 313/18, 123 
Reg. 7707, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 25/04/2018; Marco Aurélio Ross, Proc. 124 
Adm. 082/18, Reg. 5376, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 14/02/2018; Paulo 125 
Henrique Lopes dos Santos, Proc. Adm. 674/17, Reg. 6667, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 126 
isto é, 14/12/2017. Há TCD das anuidades de 2013 a 2017; Vitor Justo Silva, Proc. Adm. 307/18, Reg. 2228, a 127 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 12/04/2018. Há débitos das anuidades de 2006 a 2009 128 
e 2013 a 2017; Eduardo Cornélio do Amaral, Proc. Adm. 037/18, Reg. 7663, a partir da data do protocolo e 129 
requerimento assinado, isto é, 25/01/2018. Solicitou remissão dos débitos por falta de condições financeiras. Há 130 
débitos das anuidades de 2016 a 2018 (proporcional) após discussão a Plenária acata o cancelamento; Bráulio 131 
Furlanetto, Proc. Adm. 686/17, Reg. 7222, em recurso, apresenta documentos no qual não exerce atividades de 132 
nível médio na prefeitura, a plenária acata o cancelamento. Cancelamento de Registros por Não Exercício da 133 
Profissão (indeferidos): Claudemara Carvalho Ferreira Martins Proc. Adm. 650/17, Reg. 7273, economista 134 
apresentou documentos no qual alega não exercer atividade de economista, a fiscalização observou no seu registro 135 
junto ao C.B.O. e este sim, considera as atividades da profissão do economista, após discussão a Plenária indefere 136 
o pedido; Claudia Aparecida Toniato Chilante, Proc. Adm. 022/18, Reg. 7528, economista apresentou 137 
documentos nos quais exerce atividades do economista, a Plenária indefere o pedido; Edilaine Cristina do Prado, 138 
Proc. Adm. 264/17, Reg. 7863, economista atua como professora e está cursando mestrado, após discussão a 139 
Plenária indefere o pedido e sugere que seja efetuada a suspensão pelo período em que estiver cursando; Fernando 140 
José de Oliveira, Proc. Adm. 662/17, Reg. 6429, economista apresentou documentos e em análise a Plenária 141 
informa que as atividades exclusivas do economista, e decide pelo indeferimento e sugere orientar ao empregador 142 
que faça alteração no C.B.O. se adequando às atividades; Marcos Henrique do Nascimento Junior, Proc. Adm. 143 
004/18, Reg. 8047, economista justifica o pedido alegando que o órgão no qual trabalha não exige registro. 144 
Atividade de auditor e perícias, o que no entendimento da Plenária são atividades do economista e decide pelo 145 
indeferimento; Maurício Lopes, Proc. Adm. 048/18, Reg. 5573, economista juntou documentos alegando não 146 
exercer atividades do economista, entretanto o objeto social do empregador consta planejamento financeiro, a 147 
relatoria opta em indeferir o pedido e sugere que se faça essa alteração. Feito isto poderá novamente solicitar o 148 
cancelamento. A plenária acata essa decisão; Stephanie Ávila Fonseca Dias, Proc. Adm. 293/17, Reg. 8376, 149 
recurso alegando que não exerce atividade da profissão do economista, após discussão a Plenária acata pela 150 
continuidade do indeferimento.  Cancelamento de Registro por Distrato Social (deferido): Letom Consultoria e 151 
Assessoria Empresarial Ltda. Proc. Adm. 660/17, Reg. 597, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 152 
isto é, 07/12/2017. Há TCD das anuidades de 2015 a 2017; Cancelamento de Registro por Ex-offício 153 
(deferido): A.S. Assessoria e Consultoria Ltda. Proc. Adm. 659/15, Reg. 552, Empresa cancelados no cadastro 154 
nacional de empresas e Junta Comercial, ambos os sócios já falecidos. A partir do ano que a empresa deixou de 155 
atuar, isto é, 2009. Com baixa das anuidades em aberto de 2009 a 2017; Cancelamento de Registro por 156 
Transferência (deferido): Emerson Luiz Kajiwara de Rezende, Proc. Adm. 374/18, Reg. 3810, a partir da data de 157 
transferência ao CORECON-MT, isto é, 18/04/2018; Marcelo de Ávila, Proc. Adm. 648/17, Reg. 6440, a partir da 158 
data de transferência ao CORECON-RJ, isto é, 31/01/2017. Há TCD das anuidades de 2014 e 2015; Silvio Cesar 159 
Kawano, Proc. Adm. 408/18, Reg. 6847, a partir da data de transferência ao CORECON-MT, isto é, 04/07/2018; 160 
Cancelamento de Registro por Alteração de objeto social (deferido): C & D Instituto Educacional Ltda. ME, 161 
Proc. Adm. 539/14, Reg. 464, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 05/12/2014; 4.2 – 162 
Processos da Fiscalização: Exercício Ilegal da Profissão: Roger Gonçalves Guimarães, Proc. Adm. 200/16, 163 
Recurso apresentou as mesmas justificativas, após discussão a Plenária decide pela continuidade do Auto de 164 
Infração com aplicação da multa; Carlos Alberto Lopes Pequito, Proc. Adm. 536/17, recurso, apresentando 165 
justificativas por ser cargo político, após discussão a Plenária mantém a decisão de autuação com aplicação de 166 
multa. SVI Assessoria Ltda., Proc. Adm. 338/13, recurso juntado documentos cuja atividade inerente ao do 167 
economista, após discussão a plenária decide pela continuidade do processo. Multas aplicadas no exercício 168 



  

anterior: O Presidente da Comissão de Fiscalização, economista Marcos Kruse relata que em relação da 169 
manutenção ou não das multas aplicadas referente ao exercício anterior podem ser canceladas não haveria 170 
problemas em relação a renúncia de receitas. Após discussão o Senhor Presidente levará para discussão inicial 171 
com o Presidente do Conselho Federal no próximo dia 06 de agosto juntamente com a visita de ambos na 172 
UNIOESTE Francisco Beltrão para um maior entendimento e levantar se em outros regionais casos semelhantes 173 
aconteceram, após será decidido oficiar aos responsáveis no COFECON para maior entendimento. A plenária 174 
acata a decisão. Multas por Exercício Ilegal da Profissão – COPEL: Dando continuidade o Senhor Presidente 175 
passa a palavra para ao Presidente da Comissão de Fiscalização Marcos Kruse que relata que a fiscalização possui 176 
88 processos com defesa apresentada, relativa aos autos de infração lavrados contra contadores que estão 177 
exercendo atividades do economista na COPEL – Companhia Paranaense de Energia, essas multas oriundas de 178 
decisões de plenárias anteriores seguirão o rito normal. O fiscal Mauri Hidalgo relata que em virtude do grande 179 
número de multas, por orientação da assessoria jurídica, encaminhará em torno de três processos para o Conselho 180 
Federal e analisarão os despachos e consequentemente poderão tomar essa decisão na abertura de processos na 181 
Justiça Federal. O Senhor Presidente relata que em outras oportunidades o Conselho teve causas semelhantes, 182 
citando o BRDE, e o SICREDI que tiveram as relações institucionais cortadas e abrindo um vácuo na contratação 183 
de novos economistas ou editais para concursos públicos. Cita ainda que no futuro na tomada de decisão de outras 184 
empresas de economia mista, a exemplo da citada, poderão ter desfechos semelhantes. Relata que uma forma de 185 
diálogo pode vir a ser a solução de forma que minimize essa discussão e se coloca à disposição para interagir com 186 
a diretoria de Recursos Humanos da COPEL. A plenária acata a sugestão e ainda nessa linha se pode trabalhar 187 
para ao final conseguirmos um Termo e Ajusta de Conduta entre as partes, para os editais futuros. Após discussão 188 
a Plenária acata as sugestões e sinaliza favoravelmente pela subsistência dos Autos de Infração para contadores 189 
bem como a entrega dos Autos de Infração aos mais de cento e cinquenta administradores fiscalizados e com a 190 
mesma situação. 5 – Comissão de Tomada de Contas: 5.1 – Demonstrativo da situação econômica do 191 
CORECONPR; o Senhor Presidente relata que em acompanhamento do cenário frente às novas leis vigentes 192 
solicitou à Gerência do Conselho um levantamento detalhado dos números do Conselho em relação ao fluxo de 193 
caixa. Após demonstrativo as receitas caíram em torno de 3% (três por cento) em relação ao ano anterior e as 194 
despesas estão em uma constante o que é animador perante o que se vislumbrava. O mérito é de toda a equipe de 195 
nossos funcionários o qual está trabalhando e reduzindo o que se pode. Medidas de redução de despesas com 196 
planos de saúde, empenho na cobrança dos inadimplentes, redução das despesas fixas o que demonstra que o 197 
cenário está dentro do satisfatório. 5.2 – Aprovação das contas do 2º Trimestre de 2018, Resolução 006/2018; 198 
Dando continuidade e face ausência do presidente da Comissão de Tomada de Contas, o Senhor Presidente passa 199 
a palavra para o membro da Comissão, Conselheiro Odisnei Bega que apresenta aos demais Conselheiros, a 200 
Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2018 do CORECONPR, demonstrada nas peças contábeis apresentadas, 201 
examinadas e analisadas na extensão julgada necessária. Relata ainda que em reunião para apreciação das 202 
informações informa estar satisfeito com os números apresentados, justifica e enaltece o trabalho dos funcionários 203 
do Conselho empenhados na redução das despesas, citando redução nas contas de luz e telefone, na mudança do 204 
plano de saúde de parte do quadro, sem prejuízo aos funcionários afetados. Relata ainda que as despesas do evento 205 
EPECO geralmente são apresentadas no terceiro trimestre e neste ano já está lançado neste trimestre e ainda com 206 
o valor realizado bem abaixo do estimado, sem perder a qualidade para realiza-lo. Relata ainda que o Conselho 207 
Federal passou a cobrar o repasse pela emissão da carteira do profissional economista, com inclusão dessa nova 208 
despesa. O gerente Amarildo Santos relata que para o próximo semestre será realizado um trabalho especial na 209 
parte da cobrança na tentativa de receber as anuidades do ano corrente e das anteriores, com a possibilidade do 210 
envio ao cartório de protesto de títulos aos inadimplentes. Tudo isto para atingir o previsto nas receitas, o que caso 211 
não ocorra, pelos inúmeros fatos que decorrem em relação a pedido de cancelamentos maiores que novos 212 
registros, mesmo assim ainda trabalhando para equacionar e manter equilíbrio nas contas. O Conselheiro Eduardo 213 
Cosentino sugere que se faça um acompanhamento das reservas financeiras de forma comparativa aos períodos 214 
anteriores, mesmo sabendo das justificativas de eventos, cancelamentos, aposentadorias e ativos com desconto o 215 
que afeta nas receitas. O Presidente da Comissão, Odisnei Bega conclui que a comissão posiciona-se a favor da 216 
aprovação das Contas do 2º Trimestre de 2018. Após a explanação, o Senhor Presidente do CORECONPR coloca 217 
em votação a aprovação das contas e da Resolução 006/2018, as quais são aprovadas pela Plenária. 5.3 – 218 
Demonstrativo da Subsede Norte – Londrina: O Senhor Presidente Celso Bernardo relata que juntamente com 219 
a Gerência Executiva foi realizado um estudo sobre a situação da Subsede Norte e constata-se que no momento 220 
não está correspondendo ao que fora idealizado, pouco retorno e despesas constantes. Dispensamos a estagiária 221 
que dava expediente nas tardes e o Conselheiro Laércio Rodrigues de Oliveira está cuidando das instalações e dos 222 
serviços. O Conselheiro Marcos Kruse relata que sem a efetividade de um fiscal lotado na Subsede Norte de 223 
forma alguma mudará esse cenário. O trabalho na região de Londrina só alcançará o proposto se houver um 224 



  

trabalho neste sentido. O Senhor Presidente Celso Bernardo após discussão com a Plenária solicita que volte à 225 
pauta na próxima reunião Plenária face a ausência do Conselheiro Laercio Rodrigues de Oliveira.   6 – Comissão 226 
de Ética: O Senhor Presidente passa a palavra para o Conselheiro Daniel Rodrigues Poit, relator do processo de 227 
ética contra a economista Yáskara Raimunda Feigert, no qual foi acusada da não entrega de serviços periciais ao 228 
fórum de Ponta Grossa, esta juntou comprovantes, protocolo do fórum devidamente checado e considerado 229 
legítimo. Após discussão a Plenária decide pelo arquivamento do processo. 7 – Comissão de Eventos: 7.1 – 230 
Prestação de contas do 5º EPECO e 8º Torneio de Economia do CORECONPR: O Senhor Presidente relata 231 
que foram gastos para a realização do EPECO e Torneio o montante de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) 232 
com um bom público e palestras de bom nível, infelizmente poucos alunos prestigiaram; alunos da FAE em 233 
especial por estarem na semana de provas e início das férias não compareceram, mas as demais instituições de 234 
Curitiba deixaram a desejar, como é fato. Após discussão a Plenária sugere mudanças na realização dos próximos 235 
eventos, o que de pronto foi acatado e o Senhor Presidente solicita que seja colocado em pauta na próxima 236 
reunião. Quanto ao Torneio foi realizada por nove duplas com dezoito alunos sendo vencedora a dupla da 237 
PUC/PR que irá com as despesas pagas pelo Conselho para a Gincana Nacional em setembro em Porto Velho, a 238 
dupla vice-campeã foi a representante da UNESPAR Campo Mourão e em terceiro lugar UNILA, estas duplas 239 
também representarão o Estado na Gincana Nacional custeado pelas suas Instituições. 7.2 - 28º Prêmio Paraná 240 
de Economia – Homologação do Resultado: O Senhor Presidente passa a palavra para a Conselheira Maria de 241 
Fatima Miranda que relata que em conjunto com os funcionários Amarildo e Gilberto efetuou a abertura dos 242 
envelopes e informa os vencedores do 28º Prêmio Paraná de Economia: Na categoria Economia Pura e Aplicada 243 
com dezessete trabalhos recebidos os vencedores foram – em primeiro lugar Joana D’Arc Kampa Pelinski 244 
Honesko da UEPG, com a monografia “Convergência de renda e seus determinantes: uma ênfase na qualidade e 245 
na quantidade do capital humano dos municípios brasileiros”, com a orientadora Augusta Pelinski Rahier; em 246 
segundo lugar Franciele Mainardes da Silva da UEPG, com a monografia “(In) Segurança alimentar no Brasil: 247 
prevalência e fatores associados”. Com a orientadora Augusta Pelinski Honesko; em terceiro lugar Hendrigo 248 
Bernardi Korndorfer da PUC/PR, com a monografia “A influência do poder de barganha dos agentes no processo 249 
decisório: um estudo sob a perspectiva da economia experimental”. Com a orientadora Angela Cristiane Santos 250 
Póvoa. Na categoria Economia Paranaense com dezoito trabalhos recebidos os vencedores foram – em primeiro 251 
lugar Ana Carolina Fernandes Alves, da UNIOESTE Cascavel com a monografia “Juventude e Finanças: a 252 
participação dos jovens de grupos católicos da cidade de Cascavel - PR no planejamento financeiro familiar”. 253 
Com a orientadora Andréia Polizeli Sambatti, em segundo lugar Leandro Kehl, da UNIOESTE Toledo, com a 254 
monografia “Perfil dos acidentes de trânsito do município de Toledo - PR no período de 2005 a 2016: uma análise 255 
das consequências econômicas e sociais” com o orientador Valdir Antonio Galante; em terceiro lugar Geovani 256 
Aparecido de Oliveira David, da UENP, com a monografia “Desenvolvimento regional e convergência de renda 257 
nos municípios da microrregião de Cornélio Procópio – PR.” com o orientador Leandro Garcia Meyer. Na 258 
categoria Artigos, recebemos cinco trabalhos e os vencedores foram: em primeiro lugar Augusta Pelinski Rahier 259 
com o trabalho “Condição de pobreza e criminalidade: uma análise espacial entre os municípios do Paraná”. E em 260 
segundo lugar Pery Francisco de Assis Shikida com o trabalho “Oscilações da CIDE e das elasticidades nos 261 
mercados de etanol e gasolina: elementos para discutir políticas de tributação”. A cerimônia de premiação será no 262 
próximo dia 31 de agosto na Universidade Federal da Fronteira Sul em Laranjeiras do Sul. Após discussão a 263 
Plenária homologa a decisão. 7.3 – Aprovação em ad referendum do Projeto do XXIII ENESUL de Porto 264 
Alegre/RS: O Senhor Presidente Celso Bernardo relata que em recebeu o Projeto do XXIII Encontro de 265 
Economistas da Região Sul – ENESUL, do CORECONRS e pelo motivo do prazo para envio ao COFECON pelo 266 
CORECONRS, aprovou em ad referendum o Projeto para o XXIII ENESUL que será realizado em Porto Alegre, 267 
Rio Grande do Sul, nos dias 24 e 25 de agosto próximo. A plenária homologa em ad referendum a decisão. 8 – 268 
Eleições do CORECONPR: 8.1 – Aprovação em ad referendum do calendário das eleições de 2018 do 269 
CORECONPR – Resolução 008/2018:  O Senhor Presidente Celso Bernardo relata que aprovada em ata 270 
anterior, relata que devido ao prazo aprovou em ad referendum o calendário das eleições de 2018 do 271 
CORECONPR. A plenária homologa a decisão. 9 – Funcionários do CORECONPR – Contra Proposta do 272 
Sindicato da Categoria – ACT 2018/2019: O Senhor Presidente relata que em plenárias anteriores garantiram a 273 
data-base de reajuste dos funcionários do Conselho e a proposta de reajuste o INPC de 2017, o sindicato em 274 
contraproposta pediu 5% (cinco por cento), foi realizado estudos e nossa proposta mantem-se no INPC. Após 275 
discussão a plenária acata a decisão. 10 – Sugestões de Conselheiros: 10.1 – Sugestão do Conselheiro Marcos 276 
Kruse: 10.2.2. – Discussão sobre o projeto de se premiar e apoiar as IES com foco voltado à profissão do 277 
economista: O Senhor Presidente passa a palavra para o Conselheiro Marcos Kruse que relata que essa proposta 278 
já fora inicialmente discutida em sessões anteriores e gostaria que fosse criado um projeto definido com objetivos 279 
e como coloca-lo em prática visando somente as IES, como criar um ranking e como divulga-lo? Sugere a criação 280 



  

de uma comissão para estudar esse projeto. O Senhor Presidente relata que será pautado e trazido para a próxima 281 
reunião plenária propostas. A plenária, após discussão acata a decisão. 11 – Assuntos Gerais: 11.1 – UENP – 282 
Pedido da indicação de palestrante para evento em comemoração ao dia do Economista, com custeio das 283 
despesas de viagem: O Senhor Presidente relata que sobre o evento e a Plenária acata a indicação do Conselheiro 284 
Daniel Rodrigues Poit. 11.2 – Fórum Desenvolve Londrina – Aprovação em ad referendum do pedido de 285 
custeio das despesas de viagem da Conselheira Gina Gulineli Paladino: O Senhor Presidente relata que 286 
aprovou em ad referendum a ida da Conselheira Gina Paladino para ministrar palestra no referido Fórum. A 287 
plenária acata em ad referendum a decisão. 11.3 – UNESPAR Campo Mourão – Pedido de palestra da 288 
Conselheira Gina Paladino para IV SECISA, com custeio das despesas de viagem: O Senhor Presidente relata 289 
a solicitação da UNESPAR e a plenária aprova a indicação e o pedido. 11.4 – ANGE – Pedido de Patrocínio 290 
para o XXXIII Congresso da ANGE: O Senhor Presidente relata ofício recebido com a solicitação de 291 
patrocínio. Após discussão a Plenária, por restrição orçamentária nega o pedido. 11.5 – Palavra aberta aos 292 
Conselheiros: A Conselheira Gina Paladino relata que em companhia da Conselheira Maria de Fatima Miranda 293 
na criação do Grupo de Trabalho Mulher Economista do CORECONPR, realizou o primeiro encontro e indicará 294 
esse projeto para todos os Regionais realizarem da forma que convier, com seis mulheres economistas neste 295 
primeiro encontro, definiu-se ainda em 2018 mais três reuniões e ficou decidido o tema para o GT Mulher do 296 
Paraná: Mulheres Economistas: Comportamento para o mercado de trabalho. 11.6 – Próxima Reunião: O Senhor 297 
Presidente relata que a próxima Reunião Plenária será no dia 14 de setembro de 2018 na sede do Conselho. 12- 298 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e às vinte e uma 299 
horas e cinquenta minutos dá por encerrados os trabalhos, dos quais eu, Gilberto Coelho de Miranda Junior, 300 
Assessor da Presidência, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelo Gerente 301 
Executivo, pelo Presidente do Conselho Regional de Economia da 6ª Região/PR. Curitiba, ao terceiro dia do mês 302 
de agosto de 2018. 303 
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