
ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 6ª - 1 
REGIÃO - PARANÁ, REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2017. 2 
Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, realizou-se a Nona Reunião Ordinária do 3 
Conselho Regional de Economia, em sua sede própria, situada à Rua Professora Rosa Saporski, 989, 4 
Mercês, Curitiba - Paraná, sob a presidência da Economista Maria de Fatima Miranda, com a presença do 5 
Vice-Presidente Celso Bernardo, e com a presença dos Conselheiros Efetivos: Angeliz Cristiane de Lima 6 
Suckow, Marcos Kruse, Ronaldo Antunes da Silva, Odisnei Antônio Bega, Paulo Rogério Alves Brene, 7 
Maurício Cadenas Prado, Andréa Cristhine Prodohl Kovalczuk, Gina Gulineli Paladino e Eduardo Moreira 8 
Garcia, dos Conselheiros Suplentes: Ângela Aparecida Godói Amaral Broch, Luis Alberto Ferreira Garcia, 9 
Fabio Doria Scatolin, Tiago Jazynski e Ademar Rogério Weber Heylmann. Justificaram ausências, as quais 10 
foram acatadas pelo Plenário a Conselheira Efetiva Mirian Beatriz Schneider, por motivo de viagem, a 11 
Conselheira Suplente Silvana Busnello Vaz por motivo de viagem, o Conselheiro Suplente Claudio 12 
Shimoyama por motivo de viagem, a Conselheira Suplente Solídia Elizabeth dos Santos por motivo de 13 
viagem e do Conselheiro Federal Sergio Guimarães Hardy por viagem ao exterior. Conforme prevê o 14 
Regimento Interno do CORECONPR, em seu Art. 8º, parágrafos 1º, 5º, 6º e 7º os Conselheiros Efetivos 15 
ausentes serão substituídos pelos Conselheiros Suplentes presentes, por designação da Presidente, para 16 
completar o quórum e convoca, primeiramente, os Conselheiros Suplentes do mesmo terço dos 17 
Conselheiros Efetivos ausentes. Assim, passa à condição de efetivo, somente para referida sessão a 18 
Conselheira Suplente Ângela Aparecida Godói Amaral Broch.  Contando ainda com a presença do gerente 19 
executivo do CORECONPR, Amarildo de Souza Santos, do assessor da presidência Gilberto Coelho de 20 
Miranda Junior, do Procurador Jurídico Ovídio Machado de Oliveira Filho e da assessora de imprensa Inês 21 
Dumas e dos ex-presidentes Juarez Varallo Pont, Luiz Antonio Rubin e Carlos Magno Andrioli Bittencourt. 22 
1 - ABERTURA DA PRESIDENTE DO CORECONPR: Às dezoito horas, a Senhora Presidente declara 23 
aberta a sessão, tendo atingido o número regimental de Conselheiros presentes, passando a leitura da pauta 24 
da referida reunião. Inicialmente agradece as presenças dos conselheiros, demais convidados e passa a 25 
relatar os informes da Presidente. Agradece ao excelente trabalho dos conselheiros no desempenho dos 26 
trabalhos no ano de 2017, informa ainda que o Conselho fechou novo convênio através da Conselheira 27 
Angeliz Suckow com a empresa Gigaflex Comércio de Colchões Ltda., oferecendo descontos aos 28 
economistas. Solicita ainda a inclusão de pauta o item 3.6 no qual relatará o tema Absorção de curso com 29 
forte conteúdo em economia.  2 - APROVAÇÃO DA ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017: A 30 
Senhora Presidente solicita aos presentes se existem considerações a serem feitas quanto à Ata da Oitava 31 
Reunião Ordinária de 2017, realizada em 10 de novembro de 2017, e em não havendo nenhuma 32 
manifestação contrária, fica aprovada. 3 – COFECON. 3.1 - Notícias do COFECON: A Senhora 33 
presidente relata que participou da ultima reunião do Conselho Federal em substituição ao Conselheiro 34 
Federal Sergio Hardy, como suplente deste. Relatou que ocorreu também a eleição para o novo presidente 35 
onde a chapa vencedora foi dos economistas Wellington Leonardo da Silva, que esteve conosco há pouco 36 
tempo apresentando suas propostas, e como vice a Bianca Lopes. Na hora da escolha o Conselho de São 37 
Paulo apresentou o economista Paulo Brasil como candidato, na renovação do terço o Estado do Paraná 38 
ficou com uma vaga de suplente com o economista e ex-presidente Luiz Antonio Rubin. Chamou também a 39 
atenção o fato que os conselhos do Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro abriram mão de umas vagas 40 
vindas, de forma democrática, oferecerem aos conselhos ditos menores ocupar essas vagas. A Senhora 41 
presidente convida ao ex-presidente Juarez Pont a juntar-se aos conselheiros na reunião plenária. A Senhora 42 
presidente relata ainda que na plenária o presidente Paulo Bretas do CORECON mineiro apresentou uma 43 
planilha na qual demonstrou que o 22º Congresso Brasileiro de Economia encerrou com um prejuízo de 44 
mais de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) e que pedia auxilio ao Conselho Federal e aos 45 
regionais. Após discussão deste tema, a plenária decide, por não existir dotação orçamentária, negar o 46 
pedido, o que será através de ofício encaminhado àquele regional. 3.2 – Informe sobre a homologação do 47 
dossiê eleitoral do CORECON: A Senhora presidente relata que o nosso Conselho foi um dos poucos a 48 
obter a homologação do dossiê eleitoral. A grande maioria no sistema apresentou problemas. Pede que 49 
conste em Ata o belo trabalho do presidente da comissão eleitoral e dos funcionários envolvidos neste 50 
trabalho que nos trouxe grande satisfação perante a plenária em Brasília. 3.3 – Eleição do Economista 51 
Luiz Antonio Rubin, para Conselheiro Federal Suplente 2018 a 2020: A Senhora presidente passa a 52 
palavra ao ex-presidente Luiz Antonio Rubin que relata que agradece a oportunidade e acompanhou a 53 



escolha em Brasília. Relata ainda que não havia participado dos ritos do Conselho Federal, mas que irá 54 
defender os interesses da categoria e do nosso Conselho. Agradece a indicação efetuada pela Senhora 55 
presidente, e também o apoio do vice Celso Bernardo e do núcleo Mediar, aqui representado pela 56 
conselheira Angeliz. Coloca-se à disposição da plenária e sempre que for convocado acatará as suas 57 
decisões. 3.4 – Escolha para Honraria Destaque Econômico do Ano: A Senhora presidente relata que 58 
em atendimento ao ofício do Conselho Federal apresenta os nomes indicados pelos conselheiros federais e 59 
ainda com a sugestão de novos indicados pela plenária. Após discussão os indicados foram: Destaque 60 
Técnico: Fundação de Economia e Estatística – FEE; Destaque Academia: Universidade Federal Rural do 61 
Rio de Janeiro – UFRRJ e Destaque Mídia: Carta Capital. A plenária acata a decisão. 3.5 – Escolha para 62 
Honraria Personalidade Econômica do Ano: A Senhora presidente relata que em atendimento ao ofício 63 
do Conselho Federal apresenta os nomes indicados pelos conselheiros federais e ainda com a sugestão de 64 
novos indicados pela plenária. Após discussão e apresentação pelos conselheiros dos nomes conhecidos, os 65 
indicados foram, pela ordem de mais votados: Ladislau Dowbor, Patrícia Ullmann Palermo e Tânia Bacelar 66 
de Araújo. 3.6 – Absorção de Curso com forte conteúdo de economia: a Senhora Presidente relata que 67 
em solicitação do Conselheiro Federal Sergio Hardy em ofício a ele encaminhado pelo Conselho Federal a 68 
todos os seus conselheiros, pede orientação da plenária em um assunto anteriormente pautado nas reuniões 69 
do SINCE, o conselheiro pede que seja preenchido a enquete apresentada com vários questionamentos com 70 
o tema de pedido de registro nos conselhos regionais de graduados em outros cursos, com ênfase em 71 
economia. A senhora presidente da o prazo do dia 15 de janeiro de 2018 para que a plenária envie ao 72 
conselheiro federal. 4 - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: A Senhora Presidente passa a palavra, ao 73 
Conselheiro Marcos Kruse, relator da Comissão de Fiscalização, que relata brevemente os processos 74 
administrativos de inscrições e cancelamentos, abaixo relacionados, que posteriormente são deferidos ou 75 
indeferidos pelos membros da Plenária. 4.1 – Inscrições: Registro Definitivo (deferidos): Daiane 76 
Nascente da Silva, Reg.8523, Alto Itajaí, Curitiba; Pedro Cesar Blum, Reg. 8516, UEPG, Delegacia de 77 
Ponta Grossa; Hamilton José Barreto de Faria, Reg. 8524, UFPR, Curitiba; Elias Lenz, Reg. 8525, UFPR, 78 
Curitiba; Lenita Antônia Vaz, Reg. 8432, FESP, Curitiba; Matheus Netto Amorim, Reg. 8526, PUC-PR, 79 
Curitiba; Fernanda Helen Mansano, Reg. 8448, UEM, Delegacia de Maringá; André Martins Helpa, Reg. 80 
8527, Tuiuti, Curitiba; Lucca Simeoni Pavan, Reg. 8528, UEL, Delegacia de Londrina; Diego Yanes Holtz, 81 
Reg. 8389, FAE, Curitiba; Rosemari Alves Machado, Reg.8529, FADEPS, Curitiba; Rodrigo Thiago Tulio, 82 
Reg. 8530, UFPR, Curitiba; Silvana Américo Ribeiro, Reg. 8512, UNIVEL, Delegacia de Cascavel; Kaio 83 
Gustavo Weihermann, Reg. 8531, UFPR, Curitiba; Registro Definitivo por Transferência (deferido): 84 
José Joaquim Aparício Cáceres, Reg.8498, Santa Maria, Delegacia de Cascavel; Registro Definitivo 85 
Pessoa Jurídica (deferidos): Lopes Wellner Consult Ltda. ME, Reg. 682; L&L Cálculos Financeiros Ltda. 86 
ME, Reg. 683, Curitiba; J. Cáceres Des. Empresarial, Reg. 684, Delegacia de Cascavel; DRP Cálculos 87 
Financeiros Ltda. ME, Reg. 685, Delegacia de Cascavel; Registros de Estudantes (deferidos): Robson 88 
Milas Gomes, Reg. E-2626, UEPG, Delegacia de Ponta Grossa; Odair Fernandes Faustino Junior, Reg. E-89 
2627, UFPR, Curitiba; 4.2 – Processos de Cancelamentos: Prorrogação da Suspensão por Desemprego 90 
(deferido): Denis Offmann, Proc. Adm. 423/16, Reg. 7922, a partir da data do vencimento da primeira 91 
suspensão, isto é, 23/11/2017 até 23/11/2018. Há débito da anuidade de 2016 (proporcional); Prorrogação 92 
da Suspensão por Emprego no Exterior (deferido): Davi Wellington Alexandre Domingues, Proc. Adm. 93 
876/15, Reg. 7106, a partir da data do vencimento da suspensão, isto é, 22/12/2017 até 22/12/2019; 94 
Suspensão por Desemprego (deferidos): Anne Cristine Silva Lisboa, Proc. Adm. 646/17, Reg. 7268, a 95 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 28/11/2017 até 28/11/2018, há TCD das 96 
anuidades de 2016 e 2017 (proporcional); Danielle Wachtel Kaiser, proc. Adm. 653/17, Reg. 8177, a partir 97 
da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 30/11/2017 até 30/11/2018; Gennaro Falvo, Proc. 98 
Adm. 629/17, Reg. 3514, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 20/11/2017 até 99 
20/11/2018, há TCD das anuidades de 2008 a 2017; Newton Gracia da Silva, Proc. Adm. 645/17, Reg. 100 
8443, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 29/11/2017 até 29/11/2018; Paulo Cesar 101 
Villanova, Proc. Adm. 621/17, Reg. 7166, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 102 
14/11/2017 até 14/11/2018, há TCD das anuidades de 2008 a 2017 (proporcional); Cancelamento por 103 
aposentadoria (deferidos): Antonio Aisse Filho, Proc. Adm. 644/17, Reg. 2186, a partir da data do 104 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 28/11/2017; Antonio José da Silva, Proc. Adm. 622/17, Reg. 105 
4278, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 14/11/2017; Danilo Empinotti, Proc. 106 



Adm. 332/17, Reg. 1750, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 25/07/2017; Paulo 107 
Luiz Haag, Proc. Adm. 624/17, Reg. 6779, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 108 
16/11/2017; Alonso Tereyuki Shiota, Proc. Adm. 619/17, Reg. 1671, a partir da data do protocolo e 109 
requerimento assinado, isto é, 03/11/2017; Cancelamento por Não Exercício (deferidos): Juvenal Silveira 110 
da Silva Neto, Proc. Adm. 618/17, Reg. 8221, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 111 
09/11/2017; Peterson Fernandes dos Santos, Proc. Adm. 472/16, Reg. 7962, a partir da data do protocolo e 112 
requerimento assinado, isto é, 28/12/2016, há TCD da anuidade de 2016; Otávio Augusto Faria, Proc. Adm. 113 
346/17, Reg. 8364, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 31/07/2017; Victor Nunes 114 
Leal Cruz e Silva, Proc. Adm. 412/16, Reg. 8360, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 115 
isto é, 09/11/2017; Arquivamento: Marcus Vinicius Cury Martins, Proc. Adm. 122/17, Reg. 7132, 116 
Conselho decide pelo arquivamento do pedido por falta de documentação para instruir o processo de 117 
cancelamento e a inércia do interessado; Registro Ativo com Desconto (deferidos): Alcir Sperandio, Proc. 118 
Adm. 400/17, Reg. 3470, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é 04/09/2017, sendo 119 
concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2018, há TCD das anuidades de 2013 a 2017; José 120 
Levi Dorigo, Proc. Adm. 633/17, Reg. 3736, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 121 
22/11/2017, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2018; Orlando Batista da Fonseca, 122 
Proc. Adm. 631/17, Reg. 2718, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 20/11/2017, 123 
sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2018; Reinaldo Martins Guimarães, Proc. Adm. 124 
643/17, Reg. 7721, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 28/11/2017, sendo 125 
concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2018; Cancelamento por transferência (deferido): 126 
Vanderlei Perucelo, Proc. Adm. 436/17, Reg. 7779, a partir da data de transferência para o CORECONSP, 127 
isto é, 13/09/2017; Cancelamento por distrato social (deferido): ARR Arquitetura Engenharia e 128 
Participações SC, Proc. Adm. 655/17, Reg. 462, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto 129 
é, 13/11/2015; Honório & Dutkievicz Consultoria Ltda. Proc. Adm. 642/17, Reg. 659, a partir da data do 130 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 27/11/2017; Autuações por Exercício Irregular da Profissão: 131 
Mundo Novo Cor. Câmbio S/A. Proc. Adm. 374/17 empresa filial, matriz no Estado de São Paulo, por 132 
orientação do Conselho Federal e parecer da assessoria jurídica, após discussão a plenária decide pela 133 
continuidade do processo; Daniele da Silva Goerl, Proc. Adm. 340/17, por desempenhar atividades do 134 
economista, a plenária decide manter o auto de infração com aplicação da multa; Evelyn Cristhy 135 
Bittencourt, Proc. Adm. 274/17, por desempenhar atividades do economista, a plenária decide manter a 136 
decisão do auto de infração com aplicação da multa; Felipe Vilson Vidi, Proc. Adm. 078/17, por 137 
desempenhar atividades do economista, a plenária decide manter a decisão do auto de infração com 138 
aplicação da multa; Fernando Ferreira Matias, Proc. Adm. 080/17, por desempenhar atividades do 139 
economista, a plenária decide manter a decisão do auto de infração com aplicação da multa; Jones Marcio 140 
Oliveira, Proc. Adm. 029/14, por desempenhar atividades do economista, a plenária decide manter a 141 
decisão do auto de infração com aplicação da multa do período de 2012 a 2014, entende-se também exigir o 142 
registro de economista; JR Bueno Consultoria Financeira Ltda. Proc. Adm. 569/14, após notificação não 143 
juntou documentos em defesa, em fase de encerramento de atividades, a plenária decide manter o Auto de 144 
infração e aplicação da multa; Vetor Econômico Cons. Empresarial Ltda. Proc. Adm. 164/14, a plenária 145 
decide manter o Auto de Infração com aplicação de multa no período anterior a alteração do Contrato 146 
Social; Impulsum Tecnologia Ltda. Proc. Adm. 341/16, empresa propôs alteração no contrato social, 147 
plenária decide por manter o auto de infração e a aplicação da multa no período de fevereiro de 2011 a 148 
setembro 2013; Sulamericana Adm. Part. Ltda. Proc. Adm. 430/13, anteriormente analisada, empresa 149 
efetuou alteração no objeto social da empresa, após discussão a plenária mantem a decisão da aplicação do 150 
auto de infração com aplicação da multa no período anterior a alteração; Roger Gonçalves Guimarães, Proc. 151 
Adm. 200/16 possui o cargo de economista na UFPR, a plenária decide pela continuidade do processo; 152 
Carlos Alberto Lopes Pequito, Proc. Adm. 536/17, deferido o cancelamento do registro anteriormente, 153 
atualmente com nomeação para secretario de fazenda municipal, após discussão a plenária acata manter o 154 
auto de infração com aplicação de multa; Pedro Henrique Cossiolo, Proc. Adm. 422/17 possui o cargo de 155 
auditor fiscal de tributos, após discussão a plenária decide pela continuidade do processo; G Dez 156 
Consultoria Empresarial Ltda. Proc. Adm. 340/16, empresa no seu objeto desempenha atividades do 157 
economista, a plenária decide pela continuidade do processo; SP Margarido Consultoria Ltda. Proc. Adm. 158 
344/13, SP Margarido Consultoria Ltda. Proc. Adm. 344/13, empresa atua na área do economista, juntou 159 



documentos e após discussão a plenária mantem a decisão do auto de infração com aplicação da multa; 160 
Sergio Pavan Margarido, Proc. Adm. 345/13, empresário atua na profissão do economista, após discussão a 161 
plenária mantem a decisão do auto de infração com aplicação de multa. Reuniões Externas: O Presidente 162 
da comissão de fiscalização Marcos Kruse relata que juntamente com o setor de fiscalização e da assessoria 163 
jurídica do Conselho estiveram na Câmara Municipal de Curitiba onde foram recebidos por seu presidente, 164 
Vereador Serginho do Posto levando as demandas e solicitando analise no quadro da Câmara e na tentativa 165 
de inserir a profissão de economistas nos próximos concursos, na tentativa de garantir vagas para a 166 
profissão. Relata ainda que em outra reunião na COPEL também com o mesmo tema, observaram a 167 
dificuldade na analise dos cargos que abrangem também outras profissões correlatas, entretanto também, 168 
deixaram sinalizada a possibilidade de abertura dos próximos certames para a profissão do economista, 169 
mesmo que em curto prazo não esteja previsto concurso publico. E em outra reunião, desta vez na sede do 170 
Conselho, com representantes do SESCOOP, onde se prontificaram a averiguar os autos de infração 171 
emitidos, entretanto, dispostos a regularizar esta situação o mais breve possível, solicitaram a suspensão até 172 
meados de janeiro de 2018 para os devidos tramites com aval de nossa assessoria jurídica e desta comissão. 173 
5 – COMISSÃO DE ÉTICA: a Senhora Presidente passa a palavra ao presidente da comissão Ronaldo 174 
Antunes da Silva que passa para o relator Tiago Jazynski que relata que a economista Darcle Friedrich fora 175 
citada e destituída do processo anteriormente nomeada, após diversas tentativas e intimações acabou por ser 176 
multada entre as penalidades impostas pelo juízo. Após discussão o relator sugere pela admissibilidade pelo 177 
processo de ética com a ressalva do Conselho efetuar a tentativa de localizar e informar a economista dos 178 
fatos apurados. A plenária acata a decisão. Após efetua a retirada de pauta. 6 – Proposta de 179 
Estabelecimento de Politica do CORECONPR para a Concessão de Auxilio Econômico às Instituições 180 
de Ensino: a Senhora Presidente passa a palavra para o conselheiro Marcos Kruse que relata que esse tema, 181 
abordado nas plenárias deste ano, agora com um projeto para vir a estimular as atividades de formação 182 
profissional, buscar com que as instituições de ensino se aproximem ainda mais ao conselho, nos eventos, 183 
nos cursos, nos convites e nos registros de seus professores. Para isto esta resolução poderia até a vir ser 184 
temporária. A senhora Presidente relata que esse diferencial pode ser dentro da dotação orçamentária e após 185 
discussão da plenária, coloca em votação e a proposta do conselheiro Marcos Kruse, a mais votada, será 186 
acatada e posteriormente, regimentada, colocada em votação. 7 – Definição do Conselheiro Efetivo mais 187 
antigo, integrante dos terços remanescentes de seu Plenário, para representar o CORECONPR no 188 
período compreendido entre o término do mandato de seu Presidente e vice e a posse dos novos 189 
dirigentes para o exercício de 2018: Dando continuidade, a Senhora Presidente relata que em 190 
determinação do Conselho Federal, no período compreendido entre o término do mandato do Presidente e 191 
do Vice-Presidente e a posse dos novos dirigentes, será legalmente representado pelo conselheiro efetivo 192 
com registro mais antigo dos terços remanescentes do plenário. Pela pesquisa realizada o nome do 193 
conselheiro mais antigo é Odisnei Antonio Bega, a Senhora presidente o convida e prontamente aceitou o 194 
convite. A plenária aprova a decisão. 8 – ASSUNTOS GERAIS: 8.1 – Espaço para as palavras finais 195 
dos Conselheiros em término de mandato: A Senhora Presidente Maria de Fatima Miranda relata que 196 
esta reunião plenária também é a ultima para os conselheiros do segundo terço do período 2015-2017 e em 197 
tom de agradecimento e despedida falaram os conselheiros Ronaldo Antunes da Silva, Mauricio Cadenas 198 
Prado, Andréa Cristhine Prodohl Kovalczuk e Fabio Dória Scatolin, 8.2.– Homenagem dos Conselheiros 199 
em término de mandato: A Senhora Presidente em conjunto com o vice-presidente Celso Bernardo, 200 
agradece aos conselheiros que estão se retirando do mandato e em nome do Conselho faz a entrega de 201 
certificado aos presentes, aos faltantes serão entregues oportunamente. 8.3 – Espaço para as palavras 202 
finais da Presidente e Vice: O Senhor vice-presidente Celso Bernardo relata que só tem a agradecer pelas 203 
amizades, pelo trabalho em equipe desenvolvido em 2017, à Senhora presidente pela oportunidade e aos 204 
funcionários que contribuíram para o êxito, e que está apto para os desafios que virão no próximo ano. Em 205 
seguida a Senhora presidente lhe entrega o certificado de agradecimento. Na sequencia a Senhora 206 
presidente agradece nominalmente a todos os componentes de plenária e as tarefas realizadas por cada 207 
integrante e a satisfação do dever cumprido, um ano nada perfeito, mas o que chamou a atenção, relata, foi 208 
o trabalho para a realização do Concurso de Redação, desde as tratativas iniciais até a cerimonia de 209 
premiação, onde trouxe motivo de orgulho e a semente plantada para projetos maiores no futuro. Agradece 210 
também aos funcionários, na parte da fiscalização, o profissionalismo e o grande empenho no trabalho, ao 211 
assessor e ao gerente que sempre foram imprescindíveis para auxilio na condução dos trabalhos e 212 



responsabilidades. Relata ainda a satisfação do elogio em Brasília aos profissionais que aplicaram o curso 213 
de pericia, sendo de nossa casa e traz muito orgulho, parabeniza a todos os envolvidos e de coração foi um 214 
ano de aprendizado e sai da presidência com a satisfação do dever cumprido. O Senhor Vice-presidente faz 215 
a entrega de um certificado de agradecimento à Presidente Maria de Fatima Miranda. 8.4 – Informe sobre 216 
a data da 1ª Reunião Extraordinária de 2018: A Senhora presidente relata a primeira reunião 217 
extraordinária será no dia 04 de janeiro de 2018, quinta-feira. A convocação será enviada até o próximo dia 218 
20.  próxima reunião plenária ocorrerá no dia 15 de dezembro de 2017 na sede do CORECON, sendo a 219 
última do ano, após será servido um jantar de confraternização no local. 13 - ENCERRAMENTO: Nada 220 
mais havendo, a Senhora Presidente agradece presença de todos, convidando os presentes para um jantar de 221 
encerramento na sede do Conselho e às vinte horas e trinta minutos dá por encerrados os trabalhos, dos 222 
quais eu, Gilberto Coelho de Miranda Junior, Assessor da Presidência, lavrei a presente ata que, lida e 223 
achada conforme, vai assinada por mim, pela Presidente e Gerente Executivo do Conselho Regional de 224 
Economia da 6ª Região/PR. Curitiba, ao décimo quinto dia do mês de dezembro de 2017. 225 
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