
  

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 6ª - 1 
REGIÃO - PARANÁ, REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2019. 2 
Ao vigésimo segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, realizou-se a Primeira Reunião 3 
Ordinária do Conselho Regional de Economia, em sua sede própria, situada à Rua Professora Rosa Saporski, 4 
989, Mercês, Curitiba - Paraná, sob a presidência do presidente, Economista Carlos Magno Andrioli 5 
Bittencourt, com a presença dos Conselheiros Efetivos: Eduardo André Cosentino, Mirian Beatriz Schneider, 6 
Odisnei Antonio Bega, Sérgio Lopes, Laercio Rodrigues de Oliveira, Daniel Rodrigues Poit, Gina Gulineli 7 
Paladino, Juarez Trevisan e Eduardo Moreira Garcia, e os Conselheiros Suplentes: Tiago Jazynski, Juliana 8 
Franco Afonso, Eron José Maranho, Ademar Rogério Weber Heylmann, Ângela Aparecida Godói Amaral 9 
Broch, Itaiana Patrícia de Souza, Angeliz Cristiane de Lima Suckow e Edmundo Rodrigues da Veiga Neto. 10 
Justificaram ausências, as quais foram acatadas pelo Plenário, o Conselheiro Efetivo Paulo Rogério Alves 11 
Brene, por motivos profissionais e da Vice-Presidente Elhanã Maria Moreira Marcelino por ministrar pós-12 
graduação no interior do Estado. Conforme prevê o Regimento Interno do CORECONPR, em seu Art. 8º, 13 
parágrafos 1º, 5º, 6º e 7º os Conselheiros Efetivos ausentes serão substituídos pelos Conselheiros Suplentes 14 
presentes, por designação do Presidente, para completar o quórum e convoca, primeiramente, os 15 
Conselheiros Suplentes do mesmo terço dos Conselheiros Efetivos ausentes. Assim, passam à condição de 16 
efetivos, somente para referida sessão o Conselheiro Tiago Jazynski e a Conselheira Juliana Franco Afonso. 17 
Contando ainda com a presença do Gerente Executivo do CORECONPR Amarildo de Souza Santos, do 18 
Assessor da Presidência Gilberto Coelho de Miranda Junior, da Assessora de Imprensa Inês Dumas, do 19 
Assessor Jurídico Ovídio Machado Filho, do fiscal Mauri Hidalgo e dos delegados regionais do 20 
CORECONPR, Economistas: Altamir Thimóteo, Álvaro Bizinela, André Manfroi Toledo, Flavio 21 
Montenegro Balan, Jesus Crepaldi, João Adolfo Stadler Colombo, José Maria Ramos, Lucir Reinaldo Alves, 22 
Orlando Batista da Fonseca e Nilson Camargo Costa. 1 - ABERTURA DOS TRABALHOS – 23 
PRESIDENTE CORECONPR: Às dezoito horas, o Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt 24 
declara aberta a sessão, tendo em vista o número regimental de Conselheiros presentes, passando a leitura da 25 
pauta da referida reunião extraordinária. Agradece a presença dos delegados regionais do CORECONPR 26 
presentes a essa Sessão por ocasião da posse para o biênio 2019-2020. Solicita inclusão de pauta, por 27 
solicitação do Conselheiro Eduardo André Cosentino ao item 7: Comissão de Ética e, por solicitação da 28 
Conselheira Ângela Aparecida Godoi Amaral Broch o item 13.6 – que será discutido sobre o grupo de 29 
trabalho da Mulher Economista, a plenária acata a decisão. Relata que o Conselheiro Daniel Rodrigues Poit 30 
está na coordenação e contatos com professores interessados em ministrar o Curso Preparatório da ANPEC 31 
2019, este com o projeto previsto para turmas em Curitiba e outra no interior do Estado. O Senhor Presidente 32 
sugere ainda um grupo de trabalho para discutir a implantação do planejamento estratégico de nosso 33 
Regional. Já se tem a definição da Missão e Visão do COFECON, a ideia é trazer esse estudo para nosso 34 
Conselho podendo ser nos moldes que acompanhei o relato na primeira reunião ampliada do COFECON, em 35 
conjunto com a cerimônia de posse da nova diretoria. No dia seguinte, com os Conselheiros Federais que nos 36 
informaram o projeto de planejamento estratégico do Conselho Federal. 2 – POSSE AOS 37 
CONSELHEIROS QUE NÃO FORAM EMPOSSADOS NA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 38 
2019, ELEITOS NAS ELEIÇÕES DE 2018: O Senhor Presidente relata que em virtude do não 39 
comparecimento na sessão extraordinária de 03 de janeiro de 2019, os Conselheiros tomarão posse e 40 
assinando o Livro de Posse dos Conselheiros nesta data, chama os Conselheiros Suplentes Edmundo 41 
Rodrigues da Veiga Neto e em seguida Ângela Aparecida Godoi Amaral Broch que após assinaturas 42 
agradeceram a oportunidade de regressar a esta casa desejando sucesso e que se colocam à disposição para os 43 
desafios vindouros no triênio. A plenária aplaude os empossados. 3 – POSSE DOS DELEGADOS 44 
REGIONAIS PARA O BIÊNIO 2019/2020: O Senhor Presidente Carlos Magno chama nominalmente os 45 
delegados presentes a esta sessão para a Solenidade de Posse. Chama, pela ordem: Delegado Regional de 46 
Campo Mourão, economista Jesus Crepaldi; Delegado Regional de Cascavel, economista Álvaro Bizinela; 47 
Delegado Regional de Cornélio Procópio, economista Orlando Batista da Fonseca; Delegado Regional de 48 
Foz do Iguaçu, economista Nilson Camargo Costa; Delegado Regional de Francisco Beltrão, economista 49 
José Maria Ramos; Delegado Regional de Guarapuava, economista Altamir Thimóteo; Delegado Regional 50 
de Londrina, economista Flavio Montenegro Balan; Delegado Regional de Maringá, economista João Adolfo 51 
Stadler Colombo; Delegado Regional de Ponta Grossa, economista André Manfroi Toledo; Delegado 52 
Regional de Toledo, economista Lucir Reinaldo Alves. Após assinatura, posou para fotos, o Senhor 53 
Presidente agradece e parabeniza aos empossados e pede que acompanhem essa sessão até pelo menos ao 54 



  

item 5. 4 - APROVAÇÃO DA ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018, REALIZADA EM 07 55 
DE DEZEMBRO DE 2018 E DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2019, REALIZADA EM 03 56 
DE JANEIRO DE 2019: O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt, informa que ata foi 57 
enviada por e-mail a todos os Conselheiros e consulta se existe algo a ser comentado, discutido em relação às 58 
Atas. Nada a comentar, declara-as aprovadas. 5 - SUGESTÕES DE CONSELHEIROS: 5.1 – Sugestão da 59 
Conselheira Mirian Beatriz Schneider: 5.1.1 – Discussão de um edital para organização de livro. 60 
Dando continuidade, o Senhor Presidente passa a palavra para a Conselheira Mirian Beatriz Schneider que 61 
que convida dos aos conselheiros a participarem nesse projeto em organizar um livro, projeto já encampado 62 
em anos anteriores, mas, devido ao custo, este pode vir a ser disponibilizado na forma eletrônica utilizando o 63 
site do Conselho e com a possibilidade de divulgação nas IES do Estado. O projeto será coordenado pela 64 
própria Mirian e nas próximas reuniões trará mais detalhes. O Senhor Presidente agradece pela iniciativa. 5.2 65 
– Sugestão do Conselheiro Eron José Maranho. 5.2.1 – Sugestão para criação de um grande grupo de 66 
trabalho para aperfeiçoamento e “novos” caminhos para o enfrentamento das dificuldades vivenciadas 67 
pelo nosso Sistema COFECON/CORECONs. O Senhor Presidente passa a palavra ao Conselheiro Eron 68 
Maranho que relata que está estudando uma maneira de contribuir com o Sistema COFECON/CORECONs, 69 
indo de encontro com as atividades já desenvolvidas, citando comissões, grupos de trabalhos, dentro dessa 70 
premissa, aproveitando nossas comissões de planejamento estratégico sugerir que neste grande grupo de 71 
trabalho possam participar conselheiros, economistas registrados no CORECON sob a coordenação do 72 
Senhor Presidente, com tempo do projeto de três meses, março, abril e maio. Com linhas de ação onde não é 73 
fato isolado, o COFECON já trabalha neste sentido e acha oportuno esse trabalho em prol de soluções de 74 
curto e médio prazo para problemas pontuais de nosso Conselho. O Senhor Presidente relata que é uma 75 
maneira de respondermos à sociedade na saúde do Conselho e sugere que o próprio Eron seja o coordenador 76 
deste grupo de trabalho. Após debate o Senhor Presidente estende esse projeto para a participação dos 77 
Delegados Regionais citando as características próprias de cada região, agradece ao conselheiro Eron pela 78 
iniciativa e que dê continuidade informando os economistas que participarão deste trabalho. A plenária acata 79 
a sugestão através da criação do Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico, Modernização e Qualidade 80 
de Gestão.  5.3 - Sugestão da Conselheira Juliana Franco Afonso: 5.3.1 – CODEM: o Presidente Carlos 81 
Magno Andrioli Bittencourt passa a palavra a Conselheira Juliana Franco Afonso que relata que atualmente é 82 
a diretora do Conselho de Desenvolvimento de Maringá – CODEM e que esse conselho é referência no país 83 
e muitos municípios buscam aprender e implantar em suas regiões, a fim de fomentar o desenvolvimento. 84 
Relata ainda que era quase nula a participação de economistas neste conselho e a grande demanda existe na 85 
área de desenvolvimento regional, e que em alguns conselhos já formados pelo país ainda é tímida a 86 
participação dos economistas; perdemos espaço para várias outras carreiras as que são atividades restritas de 87 
nossa profissão. Cita ainda que nosso delegado de Maringá, João Adolfo Stadler Colombo também participa 88 
ativamente nos assuntos do CODEM, como consultor no conselho de gestão fiscal. Relata que será 89 
promovido no mês de outubro próximo, na cidade de Foz do Iguaçu em conjunto com a Federação das 90 
Associações Comerciais – FACIAP uma conferência e gostaria de contar com apoio do CORECONPR na 91 
divulgação e apoio institucional, inclusive com representante que possa participar nas atividades, conforme 92 
contato anteriormente informado ao Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt. Relata ainda que o 93 
CODEM tem mantido diálogo com o governo do Estado no sentido de contribuir com o desenvolvimento de 94 
cada região. A Conselheira Mirian Schneider relata que as atividades desempenhadas no CODEM e em 95 
outros conselhos de desenvolvimento são exercidas de forma voluntária. O delegado regional de Londrina, 96 
Flavio Montenegro Balan faz um paralelo e explica que em Londrina existe o Fórum Desenvolve Londrina, 97 
onde o CORECON já participa anualmente das atividades. A Conselheira Gina Gulineli Paladino relata que 98 
nesta seara de desenvolvimento regional, na última edição da Revista do COFECON, o tema era exatamente 99 
este, voltado às regiões do Brasil e o artigo da Região Sul foi brilhantemente escrito pelo nosso delegado 100 
Lucir Reinaldo Alves, relata ainda que falta muita pesquisa em desenvolvimento regional, local, onde, no 101 
Paraná temos muitos poucos profissionais atuando neste segmento. O Senhor Presidente agradece a 102 
exposição e após debate a plenária acata a sugestão. 6 – COFECON: 6.1 - Informe sobre a reunião 103 
plenária ampliada dos presidentes do Sistema COFECON/CORECONs: O Senhor presidente Carlos 104 
Magno Andrioli Bittencourt em face de ausência justificada do Conselheiro Federal Luiz Antonio Rubin 105 
relata que nos dias 31 de janeiro e primeiro de fevereiro esteve em Brasília para as solenidades de posse da 106 
nova diretoria e da reunião plenária ampliada dos presidentes, pauta extensa no primeiro dia e que está em 107 
estudos o recebimento das anuidades através de cartão de crédito, também cita que o COFECON 108 



  

disponibilizará uma plataforma em EAD para cursos à distância onde cada regional teria somente os custos 109 
da produção. Outra informação é que a solicitação em se realizar reuniões plenárias à distância a. Também se 110 
aprovou o Relatório Geral do SINCE 2018, os grupos de Trabalho I e II também do SINCE. 6.2 – Notícias 111 
do COFECON: O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt, informa sobre a ausência ao 112 
Conselheiro Federal Luiz Rubin e passa a relatar que em relação à posse da nova diretoria do COFECON a 113 
mesa de autoridades contou com o presidente, o vice, mais o economista Paulo Nogueira Batista. Também 114 
representantes do MST, do CND, do senador Roberto Requião e da viúva da vereadora carioca Mariele 115 
Franco. Como na posse do ano anterior, com abordagem demasiadamente fora do contexto, praticamente 116 
discursos de viés ideológico, o que em nosso entendimento não caberia em tal ocasião. O Conselheiro 117 
Odisnei Antonio Bega relata que ocorreu pouco ato de economistas e assuntos irrelevantes, discursos fora do 118 
que o protocolo exigia. 6.3 – CBE 2019: o Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt relata que 119 
o COFECON informou que o evento acontecerá no mês de outubro, isto para coincidir e aproveitar aos 120 
interessados, o turismo e as festividades do mês em Santa Catarina. Diferentemente dos calendários 121 
anteriores que eram realizados em setembro. 7 – COMISSÃO DE ÉTICA: 7.1 – Nomear relator para o 122 
mérito do Processo Ético Disciplinar 486/2018 Economista Luciano Henrique Busato: Na sequência, o 123 
Senhor Presidente passa a palavra para o Conselheiro Eduardo André Cosentino que relata que a Comissão 124 
de Ética havia retirado de pauta este Processo, fazendo um breve relato do caso do Economista Luciano 125 
Henrique Buzato: No processo junto à 1ª Vara Cível de Almirante Tamandaré, Paraná, relata que os autos 126 
foram retirados pelo economista e não retornou. Avaliando a documentação junto ao processo, a 127 
particularidade deste é que o economista concluiu a perícia, peticionou e levantou os honorários. Logo essa 128 
relatoria indicou que fosse confirmada a integralidade das informações pelo juízo. Retornaram procedentes 129 
os fatos, inclusive com a ciência ao economista de que após o fim do processo ora trabalhado, àquela vara 130 
Cível pediria ao nosso Conselho procedimentos na Comissão de Ética. Após análise essa relatoria acata a 131 
admissibilidade deste processo à Comissão de Ética. O Senhor presidente coloca em votação e a Plenária 132 
acata a decisão, sendo nomeada relatora do mérito, a Presidente desta Comissão, Conselheira Gina Gulineli 133 
Paladino. 8 – COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: O Senhor Presidente passa a palavra, aos membros da 134 
Comissão de Fiscalização. Inicialmente a Conselheira Mirian Beatriz Schneider, membro da Comissão de 135 
Fiscalização, relata brevemente os processos administrativos de inscrições que posteriormente são deferidos 136 
pelos membros da Plenária. A Conselheira Mirian Beatriz Schneider que informa que o grande número de 137 
pedidos de cancelamentos, justificada pela sazonalidade do início do ano e também com o advento da 138 
Reforma Trabalhista, com muitos pedidos por aposentadoria 8.1 - Inscrições: Registros Definitivos 139 
(deferidos): Eduardo da Silva Mattos, Reg. 8628, UNIFAE, Delegacia de Curitiba; Vera Lucia Martins, 140 
Reg. 8629, UEM, Delegacia de Maringá; Edenilson Maria de Souza, Reg. 8630, UNOPAR, Delegacia de 141 
Cornélio Procópio; Adriane Conceição Galvão, Reg. 8631, UEPG, Delegacia de Curitiba; Fernando Balotin 142 
Carreiro, Reg. 8632, UFPR, Delegacia de Curitiba; Rodrigo Coelho de Brito Cardoso, Reg. 8633, UNISUL, 143 
Delegacia de Curitiba; Vanessa Carlos Braz, Reg. 8635, UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão; Eduardo 144 
Alberto Edart, Reg. 8637, PUCPR, Delegacia de Curitiba; Jessica Cristiane Andrade de Paula, Reg. 8638, 145 
UNICENTRO, Delegacia de Guarapuava; Claudio Dario Doerzbacher Junior, Reg. 8639, UEL, Delegacia de 146 
Curitiba; Xu Nan, Reg. 8640, UFPR, Delegacia de Curitiba; Registros sem diploma para Definitivo 147 
(deferidos): Maurício Colin, Reg. 8564, UNIVERSIDADE POSITIVO, Delegacia de Curitiba; Wagner 148 
Babicz Raiz, Reg. 8290, FCV, Delegacia de Curitiba; Registro recém-formado com Diploma (deferidos): 149 
Eder Mesiano, Reg. 8634, UEL, Delegacia de Londrina; Registros definitivos reativados (deferidos): 150 
Claudine Cesar de Andrade, Reg. 5813, UFRGS, Delegacia de Curitiba; Carlos Alberto Lopes Pequito, Reg. 151 
2699, UEM, Delegacia de Campo Mourão; Registro definitivo Pessoa Jurídica (deferido): Alberto M. da 152 
Rocha Paranhos Consultoria em Planejamento Econômico, Reg. 699, Delegacia de Curitiba. Dando 153 
sequência o Conselheiro Daniel Poit, presidente da Comissão, relata os processos administrativos de 154 
cancelamentos, que posteriormente são deferidos ou indeferidos pelos membros da Plenária. 8.1 - 155 
Cancelamentos: Extinção por Motivo de Falecimento (deferidos): Antonio Aires Gonçalves, Proc. Adm. 156 
601/18, Reg. 5997, a partir de 12/05/2007, data da certidão de óbito, há débitos das anuidades de 2011 a 157 
2018, as quais serão canceladas conforme legislação; Irineo Pereira da Silva, Proc. Adm. 580/18, Reg. 947, a 158 
partir de 14/11/2018, data de abertura do processo de extinção de registro, há débitos das anuidades de 1990 159 
a 2001, as quais serão canceladas conforme legislação; José Monir Meirelles Nasser, Proc. Adm. 605/18, 160 
Reg. 3224, a partir de 16/03/2013, data do óbito, há débitos das anuidades de 2013 a 2018, as quais serão 161 
canceladas conforme legislação; Cancelamento Pessoa Jurídica: KM Consultoria, Proc. Adm. 061/18, Reg. 162 



  

424 informação relevante de que esta empresa pertencia ao Ex-Presidente Kanitar Aymoré Sabóia Cordeiro, 163 
falecido em setembro de 2016. Os familiares após receberem o carnê da anuidade da empresa entraram com 164 
requerimento para o cancelamento do registro em fevereiro de 2018 e solicitam a isenção do pagamento da 165 
anuidade de 2017 e 2/12 avos da anuidade de 2018. Após consulta e parecer jurídico no qual sugere acatar o 166 
pedido de cancelamento a partir da data do requerimento e as anuidades vencidas e não pagas podem ter 167 
decisão deste colegiado. O Senhor Presidente coloca em discussão e a plenária sugere que se leve este 168 
processo ao Conselheiro Federal e aguarda posição do setor jurídico do COFECON. Ativo com Desconto 169 
(deferidos): Oscar Ransolin, Proc. Adm. 641/18, Reg. 3893, a partir da data do protocolo e requerimento 170 
assinado, isto é, 17/12/2018, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2019; Péricles 171 
Pessoa Salazar, Proc. Adm. 622/18, Reg. 1472, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 172 
13/08/2018, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2019; Suspensão de Registros por 173 
Desemprego (deferidos): Diovane Possiedi, Proc. Adm. 112/18, Reg. 8247, a partir da data do protocolo e 174 
requerimento assinado, isto é, 12/03/2018 até 12/03/2019, há débitos das anuidades de 2016 a 2018 175 
(proporcional); Gianfabio Luiz, Proc. Adm. 030/19, Reg. 6236, a partir da data do protocolo e requerimento 176 
assinado, isto é, 21/01/2019 até 21/01/2020; Gilmar Ariel Foltran, Proc. Adm. 046/19, Reg. 3330, a partir da 177 
data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 21/01/2019 até 21/01/2020; Gustavo Henrique Pedroso 178 
Santos, Proc. Adm. 649/19, Reg. 8239, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 179 
18/12/2018 até 18/12/2019; Ronaldo Bardella, Proc. Adm. 508/18, Reg. 3953, a partir da data do protocolo e 180 
requerimento assinado, isto é, 27/09/2018 até 27/09/2019, há TCD das anuidades de 2016 a 2018 181 
(proporcional); Sebastião Sergio Steptjuk, Proc. Adm. 577/18, Reg. 4205, a partir da data do protocolo e 182 
requerimento assinado, isto é, 13/11/2018 até 13/11/2019, há TCD das anuidades de 2014 a 2018; 183 
Prorrogação da Suspensão de Registros por desemprego (deferidos): Danielle Wachtel Kaiser, Proc. 184 
Adm. 653/17, Reg. 8177, a partir da data do vencimento da primeira suspensão, isto é, 30/11/2018 até 185 
30/11/2019; Gennaro Falvo, Proc. Adm. 629/17, Reg. 3514, a partir da data do vencimento da primeira 186 
suspensão, isto é, 20/11/2018 até 20/11/2019; Paulo Cesar Villanova, Proc. Adm. 621/17, Reg. 7166, a partir 187 
da data do vencimento da primeira suspensão, isto é, 14/11/2018 até 14/11/2019; Paulo Roberto Kososki, 188 
Proc. Adm. 083/16, Reg. 4711, a partir da data do vencimento da primeira suspensão, isto é, 28/01/2017 até 189 
28/01/2018; Cancelamento de Registros por Aposentadoria (deferidos): Abílio Peixoto Neto, Proc. Adm. 190 
038/19, Reg. 6878, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 23/01/2019; Arnaldo Porath, 191 
Proc. Adm. 004/19, Reg. 7566, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 02/01/2019; 192 
Carlos Alberto Correia Lucio, Proc. Adm. 654/18, Reg. 5474, a partir da data do protocolo e requerimento 193 
assinado, isto é, 19/12/2018; Carlos Roberto Marassi, Proc. Adm. 618/18, Reg. 1568, a partir da data do 194 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 11/12/2018; Cirlete Carvalho Ribeiro Cortellete, Proc. Adm. 195 
571/18, Reg. 7236, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 29/10/2018 há TCD das 196 
anuidades de 2016 a 2018 (proporcional); Ciro Cezar Barbosa, Proc. Adm. 646/18, Reg. 4172, a partir da 197 
data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 18/12/2018; Claudio Glock de Souza, Proc. Adm. 573/18, 198 
Reg. 4194, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 08/11/2018; Denise Déa Pacheco, 199 
Proc. Adm. 020/19, Reg. 8067, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 09/01/2019; 200 
Elizabeth Singame Amiden, Proc. Adm. 575/18, Reg. 7374, a partir da data do protocolo e requerimento 201 
assinado, isto é, 09/11/2018, há débitos das anuidades de 2013 a 2018 (proporcional); Francisca Juçara 202 
Ribeiro do Valle, Proc. Adm. 552/18, Reg. 3687, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto 203 
é, 26/10/2018; Gerson Kaviski, Proc. Adm. 595/18, Reg.5713, a partir da data do protocolo e requerimento 204 
assinado, isto é, 26/11/2018; Gilberto José de Camargo, Proc. Adm. 512/18, Reg. 2383, a partir da data do 205 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 03/10/2018, há TCD das anuidades de 2017 e 2018; Josélia Maria 206 
Leite, Proc. Adm. 596/18, Reg. 8436, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 207 
26/11/2018; Juan Carlos Uyeno Barroso, Proc. Adm. 660/18, Reg. 1777, a partir da data do protocolo e 208 
requerimento assinado, isto é, 19/12/2018; Mario Mitsuyuki Nagayama, Proc. Adm. 553/18, Reg. 2078, a 209 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 29/10/2018, há débito das anuidades de 1991 a 210 
2001, 2004 a 2013 e 2018 (proporcional); Marlene Damazio Vergilio, Proc. Adm. 617/18, Reg. 4160, a partir 211 
da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 10/12/2018; Nailon Batista Silveira, Proc. Adm. 212 
500/18, reg. 3084, a partir de 02/06/2017, conforme parecer jurídico do CORECONPR, em aberto as 213 
anuidades de 2013 a 2018, sendo que a partir de 02/06/2017 serão canceladas; Silvio Antonio Machado 214 
Lemos, Proc. Adm. 609/18, Reg. 5310, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 215 
04/12/2018; Tito Jeronimo Adalberto Alfaro Serrano, Proc. Adm. 608/18, Reg. 5285, a partir da data do 216 



  

protocolo e requerimento assinado, isto é, 03/12/2018; Uriel Vieira, Proc. Adm. 557/18, Reg. 4635, a partir 217 
da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 30/10/2018; Cancelamento de Registros por Não 218 
Exercício da Profissão (deferidos): Agostinho dos Santos Lisboa, Proc. Adm. 640/18, Reg. 7360, a partir 219 
da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 17/12/2018; Andrea Cristina de Faria, Proc. Adm. 220 
040/19, Reg. 7543, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 24/01/2019; Araceli 221 
Linhares Carlim, Proc. Adm. 597/18, Reg. 6406, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto 222 
é, 026/112018; Artur Ricardo Andrade Gomes, Proc. Adm. 600/18, reg. 6668, a partir da data do protocolo e 223 
requerimento assinado, isto é, 27/11/2018; Carlos de Oliveira Lima, Proc. Adm. 659/18, Reg. 6219, a partir 224 
da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 20/12/2018; Geraldo Gentil Biesek, Proc. Adm. 543/18, 225 
Reg. 6578, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 22/10/2018, há TCD das anuidades 226 
de 2017 e 2018 (proporcional); Gilberto Bonfim, Proc. Adm. 545/18, Reg. 7103, a partir da data do 227 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 22/10/2018, há TCD das anuidades de 2009 a 2013 e débito de 228 
2014 a 2018 (proporcional); Iris Marion Moller, Proc. Adm. 590/18, Reg. 7843, a partir da data do protocolo 229 
e requerimento assinado, isto é, 22/11/2018; Joaquim Israel Ribas Pereira, Proc. Adm. 591/18, Reg. 8521, a 230 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 22/11/2018; José Nidercio Rabassi, Proc. Adm. 231 
010/19, Reg. 1903, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 20/12/2018; Marcela 232 
Gimenes Bera Oshita, Proc. Adm. 555/18, Reg. 7527, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 233 
isto é, 29/10/2018; Marcus Vinícius Mesquita Pires, Proc. Adm. 563/18, Reg. 6237, a partir da data do 234 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 31/10/2018; Maria Débora Damaceno de L. Venturim, Proc. Adm. 235 
630/18, Reg. 6227, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 20/12/2018; Noeli 236 
Terezinha Budnhac Kreling, Proc. Adm. 638/18, Reg. 8370, a partir da data do protocolo e requerimento 237 
assinado, isto é, 14/12/2018; Vanessa de Almeida Johnson, Proc. Adm. 101/18, Reg. 8412, a partir da data 238 
do protocolo e requerimento assinado, isto é, 27/02/2018; Contec – Consult. Ass. e Planej. S/C Ltda. Proc. 239 
Adm. 656/18, Reg. 481, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 20/12/2018; Cyrus 240 
Gohbad, Proc. Adm. 431/18, Reg. 4036, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 241 
27/07/2018; Cancelamento de Registros por motivo de transferência (deferidos): Fernanda Helen 242 
Mansano, Proc. Adm. 028/19, Reg. 8448, a partir da data de transferência ao CORECON-SP, isto é, 243 
04/01/2019; Jonas Viana de Oliveira, Proc. Adm. 643/18, Reg. 5618, a partir da data de transferência ao 244 
CORECON-RO, isto é, 08/12/2018; Cancelamento de Registros por Não Exercício da Profissão 245 
(indeferido): Edicléia Diomek, Proc. Adm. 668/17, Reg. 7816, (incluída na pauta pelo relator Cosentino) 246 
economista apresentou justificativas e atribuições profissionais e RH da empresa, Exxon Mobil enviou 247 
relação de atividades. Após discussão a plenária acompanha a relatoria e indefere o pedido de cancelamento. 248 
Arquivamento: Michele Gomes da Cruz, Proc. Adm. 081/18, Reg. 7765, economista efetuou o pedido de 249 
cancelamento de registro, mas faltam documentos comprobatórios, após discussão a Plenária acata a 250 
sugestão da relatoria pelo arquivamento do processo. Há débito das anuidades de 2015 a 2018 251 
(proporcional). Rodrigo Remax Balbinotti, Proc. Adm. 477/18, Reg. 8136, economista requereu o 252 
cancelamento do Registro, mas os documentos apresentados não preenchem os pré-requisitos, a fiscalização 253 
entrou em contato solicitando, mas sem sucesso. A relatoria opina pelo arquivamento e a plenária acata a 254 
decisão, há TCD das anuidades de 2016 a 2018 (proporcional); Recurso de indeferimento: André Ricardo 255 
Conceição, Proc. Adm. 287/17, Reg. 8397, voltando a discutir esse processo após indeferimento, em recurso 256 
após o economista voltar ao mercado de trabalho em empresa com atividades não privativas, mas 257 
compartilhadas com a profissão do economista, a relatoria sugere pela manutenção do indeferimento do 258 
pedido. Após discussão a plenária acata a decisão. Lucia Mara Turchetto Coraiola, Proc. Adm. 029/17, Reg. 259 
7261, economista apresentou atribuições profissionais que realiza e justifica que contratação foi em nível 260 
médio. Após discussão a plenária acompanha a relatoria e mantém o indeferimento do pedido de 261 
cancelamento. Cancelamento por “Ex-offício” (deferidos): Antonio Divandir da Cruz Silva, Proc. Adm. 262 
604/18, Reg. 2591, economista com débitos prescritos, e paradeiro não localizado desde 1991, e consta CPF 263 
com a informação de: suspenso junto à Receita Federal. Após discussão e sugestão do COFECON em 264 
cancelar o registro apenas quando constar a informação de CPF cancelado, a Plenária por entender que seria 265 
um dispêndio de valores em fazer chamada pública, decide pelo cancelamento do registro e extinção dos 266 
débitos; Mauro Macoto Shiraishi, Proc. Adm. 606/18, Reg. 1194, economista com débitos prescritos, e não 267 
localizado desde 1991, e consta CPF com a informação de: suspenso junto à Receita Federal. Após discussão 268 
e sugestão do COFECON em cancelar o registro apenas quando constar a informação de CPF cancelado, a 269 
Plenária por entender que seria um dispêndio de valores em fazer chamada pública, decide pelo 270 



  

cancelamento do registro e extinção dos débitos. 8.2 – Processos da Fiscalização: Na sequencia o 271 
Conselheiro Eduardo André Cosentino, membro da Comissão de Fiscalização passa a relatar os processos da 272 
fiscalização. Exercício Ilegal da Profissão: Evandro de Santa Cruz Arruda, Proc. Adm. 355/14, este 273 
processo deve ser corrigido no tocante ao relator, pois o Conselheiro Mauricio Cadenas Prado foi relator no 274 
primeiro momento, portanto o recurso foi para a Conselheira Andréa Cristhine Prodohl Kovalczuk; Claudio 275 
Dario Doerzbach Junior, Proc. Adm. 308/15, uma vez autuado não se pronunciou, a fiscalização encaminhou 276 
nova notificação, sem retorno e na segunda autuação foi efetuado o registro, nº 8639; Renata Savoini Matias, 277 
Proc. Adm. 328/18, funcionária da UFPR, autuada e após notificação efetuou o registro nº 8612; Cesídio 278 
Lole Orben, Proc. Adm. 793/15, funcionário do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, autuado, apresentou 279 
documentos comprobatórios de que quando ingressou no Instituto não se exigia registro nos conselhos de 280 
classe, indeferido e após Auto de Infração, efetuou o registro nº 8582; Eduardo Hecht Baldissera, Proc. Adm. 281 
229/15, contador da Fundação Itaipu, solicitado documentos, apresentou defesa no processo, empresa 282 
também respondeu que não possui obrigatoriedade, nem disposição legal para efetuar registro neste 283 
Conselho, a assessoria jurídica do CORECONPR redige parecer justificando infundadas ambas as alegações 284 
e sugere aplicação de multa tanto a pessoa física como na pessoa jurídica citada. Após discussão a plenária 285 
acata a decisão. João Carlos M.T. Filho, Proc. Adm. 208/16, administrador da Fundação Itaipu, solicitado 286 
documentos, apresentou defesa no processo, empresa também respondeu que não possui obrigatoriedade, 287 
nem disposição legal para efetuar registro neste Conselho, a assessoria jurídica do CORECONPR redige 288 
parecer justificando infundadas ambas as alegações e sugere aplicação de multa tanto a pessoa física como 289 
na pessoa jurídica citada. Após discussão a plenária acata a decisão. A2CR Consultoria e Serviços Ltda. 290 
Proc. Adm. 426/16, processo originado num edital de licitação da Prefeitura de Marialva e a fiscalização se 291 
direcionou à empresa vencedora e em análise dos documentos apurados da empresa foi constatada atividades 292 
não ligadas à profissão do economista e a relatoria sugere o arquivamento do processo. Após discussão a 293 
plenária acata o pedido. Nilton Severino Padilha, Proc. Adm. 228/16, administrador de empresas da 294 
Fundação Itaipu, solicitado documentos, apresentou defesa no processo, empresa também respondeu que não 295 
possui obrigatoriedade, nem disposição legal para efetuar registro neste Conselho, a assessoria jurídica do 296 
CORECONPR redige parecer justificando infundadas ambas as alegações e sugere aplicação de multa tanto 297 
a pessoa física como na pessoa jurídica citada. Após discussão a plenária acata a decisão; Pedro Henrique 298 
Cossiolo, Proc. Adm. 422/17, auditor fiscal da Prefeitura de Londrina, juntou documentos, apresentou 299 
recurso que não possui obrigatoriedade, nem disposição legal para efetuar registro neste Conselho, visto que 300 
se trata de servidor municipal. A assessoria jurídica do CORECON PR redige parecer acatando como 301 
tempestiva para decisão da Plenária, que decide pela continuidade do processo; MN Assessoria Econômica e 302 
Part. Ltda. Proc. Adm. 349/17, empresa autuada, juntou documentos alegando inatividade da empresa, em 303 
nova notificação, efetuou o registro; Gerar Geração de Emprego, R.A. Des. Reg. Proc. Adm. 208/16, Pessoa 304 
Jurídica com objeto de desenvolvimento social, em resposta à carta convite da fiscalização alega trabalhar 305 
em atividades sem fins lucrativos e, portanto, dispensa o registro. Em consulta a assessoria jurídica, acatou 306 
como tempestiva. A relatoria em nova análise sugere que se dispensando o registro da PJ a empresa deverá 307 
possuir em seus quadros economistas os quais, habilitados para as atividades. A conselheira Gina Paladino 308 
relata que conhece a empresa e que a pesar se ser sem fins lucrativos, ela trabalha, por exemplo, com 309 
projetos para captação de recursos. Após discussão o Senhor Presidente coloca em votação e 08 (oito) votos 310 
são favoráveis à exigência do registro da empresa, 02 (dois) votos são contrários e 01 (uma) abstenção. 9 – 311 
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS: 9.1 – Aprovação da prestação de contas do exercício 2018 e 312 
da 2ª Reformulação Orçamentária de 2018 – Resolução 001/2019: O Senhor Presidente passa a palavra 313 
ao Conselheiro Eduardo André Cosentino, presidente da Comissão de Tomada de Contas que relata que em 314 
virtude de ajustes, já houvera uma primeira reformulação orçamentária em 2018 onde realizamos um ajuste 315 
no qual se diminuiu o valor do orçamento inicial. Considerando um aumento nas despesas, frente a esta 316 
disparidade, houve a necessidade de efetuar essa segunda reformulação. Em seguida relata que em análise 317 
dos relatórios apresentados, acompanhados dos demais membros da Comissão, no qual, para o fechamento 318 
das contas fez-se necessário utilizar parte dos valores de nossa conta de superávit dos exercícios anteriores, e 319 
alertando com extrema preocupação, que continuemos no incessante trabalho de aumento de receitas e 320 
redução de despesas, o que nos últimos dois exercícios foram muito bem executados pela nossa equipe. O 321 
Senhor Presidente coloca em votação e a plenária aprova a 2ª Reformulação Orçamentária de 2018 e a 322 
prestação de contas do exercício 2018 do CORECONPR, através da Resolução 001/2019. 10 – 323 
FORMAÇÕES DE COMISSÕES DE TRABALHO, NÚCLEOS, OUVIDORIA E COORDENAÇÕES 324 



  

– PORTARIA 009/2019: Dando continuidade o Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt 325 
informa que as comissões, núcleos e ouvidoria são sempre escolhidas e definidas na primeira Reunião 326 
Plenária Ordinária do Ano e para este seu mandato se faz necessário designar os membros e coordenadores 327 
das comissões temáticas, núcleos, ouvidoria e coordenações do CORECONPR para o mandato no exercício 328 
de 2019. Após as indicações, ficam assim homologados pela plenária através da Portaria 009/2019. 329 
Comissão Especial para Acompanhamento, Conferência e Desfazimento de Bens:  Conselheiro Eduardo 330 
Moreira Garcia, como coordenador e os conselheiros Daniel Rodrigues Poit e Odisnei Antonio Bega como 331 
membros; Comissão de Eventos: Conselheiro Eduardo Moreira Garcia coordenador, os conselheiros Daniel 332 
Rodrigues Poit e Juliana Franco Afonso, o Gerente Executivo Amarildo da Silva Santos e o Assessor da 333 
Presidência Gilberto Coelho de Miranda Junior, como membros Comissão de Capacitação Profissional: 334 
Conselheiro Tiago Jazynski, como coordenador os Conselheiros Angeliz Cristiane de Lima Suckow, Sergio 335 
Lopes, Juliana Franco Afonso e Laércio Rodrigues de Oliveira, como membros; Comissão de Relações 336 
Institucionais e Orçamento Público: Conselheiro Edmundo Rodrigues da Veiga Neto, como coordenador e  337 
os conselheiros Eron José Maranho, Daniel Rodrigues Poit e Laércio Rodrigues de Oliveira como membros; 338 
Comissão do 29º Prêmio Paraná de Economia: Conselheiro Tiago Jazynski, como coordenador, os 339 
conselheiros Mirian Beatriz Schneider, Gina Gulineli Paladino e Sergio Lopes, o gerente executivo Amarildo 340 
de Souza Santos e o assessor da presidência Gilberto Coelho de Miranda Junior, como membros. Comissão 341 
do 3º Concurso de Redação do CORECONPR: Conselheira Ângela Aparecida Godoi Amaral Broch, 342 
como coordenadora, os Conselheiros Solídia Elizabeth dos Santos, Juliana Franco Afonso, Laércio 343 
Rodrigues de Oliveira, o Conselheiro Federal Luiz Antonio Rubin, o gerente executivo Amarildo de Souza 344 
Santos e o assessor da presidência Gilberto Coelho de Miranda Junior, como membros. Designa Ouvidor do 345 
CORECONPR para o exercício 2019: Conselheiro Juarez Trevisan, como Ouvidor, conforme disposições 346 
estabelecidas na Resolução do CORECONPR 021/2012 de 06 de novembro de 2012. Núcleo de Perícia 347 
Econômico-Financeira: Conselheiro Eduardo André Cosentino, como coordenador; Núcleo de Mediação e 348 
Arbitragem: conselheira Angeliz de Lima Suckow, como coordenadora. Núcleo dos Coordenadores dos 349 
Cursos de Economia: Conselheiro Sergio Lopes, como coordenador; Núcleo de Economia Empresarial: 350 
Conselheira Itaiana Patrícia de Souza, como coordenadora. Núcleo Comitê de Olho na Transparência: será 351 
coordenado pelo Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt; Coordenador das Delegacias 352 
Regionais e Coordenador da Subsede Norte: conselheiro Laércio Rodrigues de Oliveira; GT Mulheres 353 
Economistas do Paraná: conselheira Ângela Aparecida Godoi Amaral Broch, coordenadora. 11 - 354 
CORECON-SC: 11.1 – Pedido de apoio financeiro para o CBE 2019: O Senhor Presidente Carlos Magno 355 
Andrioli Bittencourt relata que recebeu ofício do CORECON-SC o qual solicita apoio financeiro para o 356 
XXIII Congresso Brasileiro de Economia – CBE 2019 que será realizado na cidade de Florianópolis em 357 
outubro. Após debate e colocado em votação, fica aprovado o repasse de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a 358 
organização do evento. 11.2 – Comunicado sobre a não realização do ENESUL em 2019: O Senhor 359 
Presidente informa que em virtude o CORECON-SC promover o CBE 2019 deixará de promover o 360 
ENESUL – Encontro de economistas e estudantes de economia da Região Sul, entretanto dentro da 361 
programação do CBE 2019 acontecerá uma mesa com tema Economia da Região Sul do Brasil e indicamos e 362 
de pronto aceitou o convite a representar nosso Regional o economista Jandir Ferrera de Lima da 363 
UNIOESTE Toledo. 12 – NÚCLEO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM: o Senhor Presidente passa a 364 
palavra para a coordenadora do Núcleo de Mediação e Arbitragem do CORECON, Angeliz Cristiane de 365 
Lima Suckow que relata que se iniciaram junto com a presidência, as tratativas para a criação da Câmara de 366 
Mediação e Arbitragem do CORECON, apresenta mais uma oportunidade para que os economistas possam 367 
atuar. Este projeto tem apoio e inicialmente será coordenado pelo Instituto de Mediação e Arbitragem do 368 
Paraná - IMA que já possui expertise nesta área, onde já assessoram o CREA e o CRA. Nossa intenção é de 369 
que ainda este ano possamos instituir essa Câmara com árbitros economistas já capacitados nos auxiliando, 370 
inclusive informamos que a partir do próximo dia 4 de abril aqui na sede do Conselho inicia o curso de 371 
Arbitragem e Mediação, que será realizado aos finais de semana num total de 100 (cem) horas. Este curso 372 
também será coordenado pelo IMA. Relata ainda que o COFECON apoia esta iniciativa e, que após os 373 
resultados favoráveis poderá ser replicado para os demais regionais. A plenária apoia o projeto e o Senhor 374 
Presidente agradece à coordenadora pela exposição. 13 – ASSUNTOS GERAIS: 13.1 – Aprovação do 375 
Calendário de Eventos e Plenárias de 2019: O Senhor Presidente apresenta para a Plenária o Calendário de 376 
Eventos e Plenárias de 2019, relata ainda que ocorreram alguns ajustes para não coincidir com eventos 377 
promovidos pelo COFECON. A Plenária aprova o Calendário. 13.2 – Informe sobre a manutenção do 378 



  

SINDAFEP, para apoio institucional do CORECONPR ao VII Prêmio Gestor Público: O Senhor 379 
Presidente relata que recebeu a visita de integrantes do SINDAFEP na continuidade do apoio institucional do 380 
CORECONPR na comissão julgadora do VII Prêmio Gestor Público, no ano anterior o ex-presidente Celso 381 
Bernardo participou da banca e neste ano terá a participação de nosso presidente. 13.3 – Cursos no 382 
CORECONPR: o Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt sugere a que Comissão de Capacitação 383 
Profissional a qual foi escolhida nesta reunião possa, juntamente com a assessoria jurídica, realizar estudos 384 
para viabilizarmos uma rubrica especial em relação a arrecadação, gestão e despesas dos cursos ofertados 385 
pelo CORECONPR. Sabemos que no COFECON e no CORECON-RJ já está se realiza neste formato. A 386 
Conselheira Angeliz Cristiane de Lima Suckow relata também que podemos aproveitar a plataforma 387 
disponível no COFECON para que se possam ofertar cursos em EAD. 13.4 – Informe sobre a imunidade 388 
do pagamento IPTU de 2019 da sede do CORECONPR: o Senhor Presidente informa que através do 389 
trabalho realizado pelo Gerente Executivo Amarildo de Souza Santos, com auxílio da Procuradoria Jurídica 390 
do CORECONPR junto à Prefeitura, a qual concedeu a imunidade do pagamento de nosso IPTU passando de 391 
aproximadamente quinze mil reais para quatrocentos e setenta reais a título de recolhimento da taxa de coleta 392 
de lixo. A Plenária enaltece o trabalho realizado. 13.5 – Informe do SINDECON-PR: o Senhor Presidente 393 
passa a palavra ao Conselheiro Odisnei Antonio Bega que atualmente é o presidente do SINDECON-PR que 394 
relata que o relacionamento entre as instituições nos últimos três anos nunca esteve tão bom e como é de 395 
entendimento de todos que os sindicatos estão passando por dificuldades desde a reforma do Governo. Relata 396 
que a fonte de renda provém da contribuição confederativa, hoje mantida pela UNIMED. O Senhor 397 
Presidente agradece ao Conselheiro Odisnei Bega pelas informações e declara que o SINDECON-PR está 398 
com espaço para informes em nossas Reuniões. 13.6 – GT da Mulher Economista: O Senhor Presidente 399 
passa a palavra a Conselheira Suplente Ângela Aparecida Godói Amaral Broch que relata que a pauta do 400 
empoderamento feminino neste grupo de trabalho e sugere que para esse primeiro semestre seja construído 401 
uma agenda de trabalho que seja levantada as necessidades de nossas demandas. Neste primeiro 402 
levantamento apontar as ações mais importantes. E para o segundo semestre a Conselheira Ângela Broch 403 
sugere trabalhar cuja maneira podemos nos mobilizar e trabalhar nos canais que ofereça possibilidade de 404 
visibilidade do Conselho e orientação às ex-alunas e mulheres economistas excluídas da profissão. Em 405 
comemoração ao Dia Internacional da Mulher o Senhor Presidente atuará diretamente com a Conselheira, em 406 
um formato digno comemorativo a data alusiva. O Senhor Presidente agradece a exposição e a Plenária acata 407 
a decisão. 13.7 – Palavra aberta aos Conselheiros: O Senhor Presidente passa a palavra para a Conselheira 408 
Juliana Franco Afonso que reforça o convite do evento da FACIAP, agradece ao Presidente pelo apoio do 409 
Conselho na cessão de um palestrante e que futuramente encaminhará a programação e o calendário. Informa 410 
que será nas dependências do Hotel Mabu em Foz do Iguaçu. O Conselheiro Eron José Maranho relata e 411 
pede a participação dos conselheiros e delegados no projeto do planejamento estratégico do Conselho. 14- 412 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e às vinte e 413 
uma horas e quarenta minutos dá por encerrados os trabalhos, dos quais eu, Gilberto Coelho de Miranda 414 
Junior, Assessor da Presidência, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim, 415 
pelo Gerente Executivo e pelo Presidente do Conselho Regional de Economia da 6ª Região/PR. Curitiba, ao 416 
vigésimo segundo dia do mês de fevereiro de 2019. 417 
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