
ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 6ª - 1 
REGIÃO - PARANÁ, REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2019. 2 
Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, realizou-se a Quinta Reunião Ordinária do Conselho 3 
Regional de Economia, em sua sede própria, situada à Rua Professora Rosa Saporski, 989, Mercês, Curitiba - 4 
Paraná, sob a presidência do Economista Carlos Magno Andrioli Bittencourt, com a presença da Vice-Presidente 5 
Elhanã Maria Moreira Marcelino Farias, e com a presença dos Conselheiros Efetivos: Mirian Beatriz Schneider, 6 
Gina Gulineli Paladino, Odisnei Antonio Bega, Laércio Rodrigues de Oliveira, Eduardo André Cosentino, 7 
Daniel Rodrigues Poit e Juarez Trevisan, dos Conselheiros Suplentes: Tiago Jazynski, Itaiana Patrícia de Souza, 8 
Juliana Franco Afonso e Eron José Maranho.  Justificaram ausências, as quais foram acatadas pelo Plenário o 9 
Conselheiro Efetivo Sergio Lopes por cancelamento de voo, o Conselheiro Efetivo Paulo Rogério Alves Brene 10 
por motivos profissionais, o Conselheiro Efetivo Eduardo Moreira Garcia por motivos profissionais, a 11 
Conselheira Suplente Angeliz Cristiane de Lima Suckow por compromissos profissionais e do Conselheiro 12 
Suplente Ademar Rogério Weber Heylmann por compromissos de viagem. Conforme prevê o Regimento Interno 13 
do CoreconPR, em seu Art. 8º, parágrafos 1º, 5º, 6º e 7º os Conselheiros Efetivos ausentes serão substituídos 14 
pelos Conselheiros Suplentes presentes, por designação do Presidente, para completar o quórum e convoca, 15 
primeiramente, os Conselheiros Suplentes do mesmo terço dos Conselheiros Efetivos ausentes. Assim, passam à 16 
condição de efetivos, somente para referida sessão os Conselheiros Suplentes Eron José Maranho, Tiago 17 
Jazynski e Juliana Franco Afonso. Contando ainda com a presença do economista Paulo Jorge Silva Cornelsen 18 
que solicitou participar desta sessão, ainda do Conselheiro Federal Sergio Guimarães Hardy, do Conselheiro 19 
Federal Suplente Luiz Antonio Rubin, do Gerente Executivo do CoreconPR, Amarildo de Souza Santos, do 20 
Assessor da Presidência Gilberto Coelho de Miranda Junior, dos Procuradores Jurídicos Ovídio Machado de 21 
Oliveira Filho e Rafael Souza Moro, do Fiscal Alexandre Alves Ribeiro, da Assessora de Imprensa Inês Dumas e 22 
do ex-presidente na gestão de 2004, Gustavo Francisco Fanaya Dluhosch, o qual o Senhor Presidente convida a 23 
participar na mesa. 1 - ABERTURA DO PRESIDENTE DO CORECONPR: Às dezessete horas e trinta 24 
minutos, o Senhor Presidente declara aberta a sessão, tendo atingido o número regimental de Conselheiros 25 
presentes, passando a leitura da pauta da referida reunião, solicita a inclusão de Pauta os itens 5.2 escolha das 26 
entidades para o Destaque Econômico do ano 2019 e da Personalidade Econômica de 2019 e 11.5 solicitação de 27 
apoio financeiro da UFPR. Todos aprovados pela Plenária. Relata também as atividades ocorridas em agenda 28 
oficial. Dia 21 de maio o Conselheiro Suplente Eron José Maranho representou o Conselho na Palestra Curitiba 29 
2035; no dia 22 de maio na sede do Conselho a palestra Recuperação Judicial com a Dra. Mara Poffo Wilhelm; 30 
em 12 de junho participamos em companhia do Assessor Gilberto e Gerente Amarildo da visita à Secretaria de 31 
Educação para apresentar o projeto do Concurso de Redação 2019; em 19 de junho novamente o Conselheiro 32 
Suplente Eron José Maranho participou da segunda parte do evento Curitiba 2035; dia 27 de junho em 33 
companhia do Assessor Gilberto e do Conselheiro Efetivo Eduardo André Cosentino recebeu a visita da diretoria 34 
do SESCAP-PR, na apresentação da Câmara de Perícias; dia 28 de junho participamos de um evento na 35 
Associação Comercial do Paraná com a presença do vice-presidente da República, General Hamilton Mourão; 36 
dia 09 de julho participamos da reunião do conselho de administração da Junta Comercial do Paraná; também no 37 
dia 09 de junho participamos da palestra no teatro Positivo com Leandro Karnal; no dia 11 de julho, juntamente 38 
com o Assessor Gilberto e o Conselheiro Suplente Marcelo Ling fomos recebidos no IAP por seu Diretor 39 
Presidente, Everton Costa para visita institucional e solicitação da inclusão de economistas no próximo concurso 40 
do órgão; dia 18 de julho Fórum Desenvolve Londrina a participação dos Conselheiros Laércio Oliveira e Paulo 41 
Rogério Alves Brene; dia 27 de julho participamos em companhia do Conselheiro Sergio Lopes do jantar em 42 
comemoração a 35 anos da primeira turma de economia da antiga Fecivel, atual UNIOESTE Cascavel; dia 29 de 43 
julho colação de grau do curso de economia na PUC, com a participação da vice-presidente Elhanã Moreira; dia 44 
30 de julho participamos da reunião do Comitê de Olho na Transparência, acompanhados do Assessor Gilberto e 45 
Conselheiro Juarez Trevisan e Ademar Rogério, além do ex-presidente Celso Bernardo; dia 01 de agosto 46 
recebemos a visita do Pró-reitor de Administração da UFPR, Marcos Cavallieri trazendo convite para a 47 
Conferência Latino Americana da História do Pensamento Econômico; e no dia 06 de agosto palestra da 48 
Conselheira Gina Paladino a alunos da Universidade Positivo, com tema inovação. Agradecemos a todos que 49 
participaram e nos representaram nos eventos. 2 - APROVAÇÃO DA ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 50 
DE 2019, REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2019: O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli 51 
Bittencourt, informa que a ata foi enviada a todos os Conselheiros e se existe algo a ser comentado, discutido em 52 
relação à Ata. Nada a comentar, declara-a aprovada. 3 – GRUPO DE TRABALHO DE PLANEJAMENTO 53 
ESTRATÉGICO, MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE DE GESTÃO DO COECONPR: O Senhor 54 
presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt passa a palavra ao Conselheiro Eron José Maranho que relata que 55 
dentro das atividades previstas deste grupo de trabalho será realizado um seminário com o tema: Reforma 56 



Tributária e os Impactos nos Estados e Municípios que será realizado no dia 16 de setembro de 2019 às 19 horas 57 
no auditório da UTFPR, no centro de Curitiba. Agradece o empenho em que o Conselheiro Daniel Rodrigues 58 
Poit fez em conseguir a cessão do espaço para o evento. O evento terá a participação de três palestrantes nos 59 
quais já temos a confirmação do economista Francisco Assis Inocêncio e do ex-presidente José Moraes Neto, 60 
ainda temos um terceiro em fase final de confirmar a participação. Também outro ex-presidente Juarez Varallo 61 
Pont como moderador no evento. O perfil do tema abordado terá como ideia do que está de propondo com essa 62 
reforma junto a Estados e Municípios, além dos impactos na sociedade. Todos os envolvidos estão trabalhando 63 
em prol de uma boa apresentação, temos a assessoria de imprensa do Conselho na divulgação, o mestrando 64 
Jaderson Goulart Junior na incumbência de preparar o material e agradecimento especial à UFPR e à FAE que 65 
também disponibilizaram suas instalações para a realização do evento. A Conselheira Gina Paladino relata que o 66 
parlamentar paranaense que participa da Comissão da Reforma Tributária no Congresso Nacional é o economista 67 
paranaense Ênio Verri e que poderíamos convidá-lo. O Senhor Presidente agradece a sugestão e sugere à 68 
Plenária, postergar a próxima reunião, passando de 13 para 16 de setembro a fim de que os conselheiros possam 69 
participar do evento. A plenária acata a solicitação.  4 – IBQP – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA 70 
DIVULGAÇÃO DA PESQUISA - GEM REPORT 2019 – “O EMPREENDEDORISMO NO BRASIL E 71 
NO MUNDO”. O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt passa a palavra para o ex-presidente 72 
Gustavo Francisco Fanaya Dluhosch que agradece a oportunidade e relata que participa pela primeira vez de 73 
uma reunião plenária nesta sede. E que atualmente participa de uma pesquisa envolvendo análise de campo, 74 
estruturação, análises e variáveis denominada GEM - Report e gostaria que o CoreconPR fosse mais uma das 75 
Entidades patrocinadoras do projeto, levando esse aprendizado em forma de palestras à todas as instituições de 76 
ensino do Estado, com o total de vinte e duas palestras, algumas sendo para turmas de manhã e turmas à noite na 77 
mesma instituição. Após discussão a Plenária coloca em votação e apoiará institucionalmente o projeto num 78 
primeiro momento. Em outra votação a Plenária, após discussão não aprova o pedido de R$ 19.000,00 de repasse 79 
como apoio financeiro. O Senhor presidente após sugestão da Plenária cria uma comissão para analisar a 80 
viabilidade de alavancar recursos na forma de patrocínio e com os seguintes membros: Conselheiros: Mirian 81 
Beatriz Schneider, Daniel Rodrigues Poit, Gina Gulineli Paladino e Juliana Franco Afonso que nas próximas 82 
reuniões plenárias possam nos trazer mais informações. O Senhor Presidente agradece a visita e a apresentação 83 
do projeto pelo ex-presidente Fanaya. 5 – COFECON: 5.1 – Notícias do Cofecon: O Senhor Presidente passa a 84 
palavra ao Conselheiro Federal Sergio Guimarães Hardy que relata que participou, para conhecimento dos 85 
presentes, da última reunião plenária do Cofecon e que desde a instituição do grupo de trabalho de perícia que a 86 
partir de 2018 recebeu também mediação e arbitragem hoje é coordenado por um economista que não é atuante 87 
em ambas as áreas e que mesmo assim com auxilio de nossos conselheiros está formatando uma atualização 88 
onde disciplinas de perícia e mediação e arbitragem poderão vir a integrar a grade da graduação, o que já será um 89 
dos requisitos para obter a carteira de perito.  Também está sendo discutido que os cursos de perícia e mediação 90 
possam ser patrocinados por instituições ou profissionais desde que acompanhem a ementa proposta do 91 
Conselho Federal, isto abre perspectivas muito maiores para os economistas iniciantes nessa carreira, com mais 92 
oportunidades. Será colocada em votação proposta para abertura nos regionais das câmaras de mediação e 93 
arbitragem que ainda está com muitas restrições já de conhecimento de todos para sua realização, sugerimos que 94 
se faça um contato entre os presidentes das entidades a fim de buscarmos soluções para que se busque a forma 95 
legal para abertura das câmaras e não o contrário. Relata também que em anos anteriores buscou-se o domínio 96 
/.gov/ para o Conselho Federal e os regionais que migrassem também para buscar facilidades em serviços na 97 
esfera pública, pois bem, agora com o atual cenário o Conselho Federal voltou para o domínio anterior /.org/ e 98 
nos próximos dias deveremos receber comunicado e as justificativas para migração o que também deverá ser 99 
adotado aqui. Outro assunto votado e aprovado foi a determinação para negar registros aos economistas em casos 100 
que sejam constatada condenação em crimes hediondos, como homofobia, agressões e vários outros tipos de 101 
violência que se possa ter contido ou respondendo a processos similares. O Conselheiro Federal Sergio Hardy 102 
passa a palavra a outro Conselheiro Federal, Luiz Antonio Rubin que relata que em relação a discussão sobre o 103 
projeto de lei da PEC 108 nem em pauta estava, mas foi relatado que ainda existem diversas questões a serem 104 
dirimidas, outras sem garantias legais e que futuramente o Cofecon deverá se pronunciar. Outro assunto em 105 
relação a mediação e arbitragem que nos fora provocado aqui, levando para o Cofecon, vimos que estão menos 106 
preparados que nós em relação a este assunto e com o relatório, apresentando inúmeras restrições acompanhado 107 
de perto pelo coordenador economista Paulo Dantas vejo com certo ceticismo que ainda em 2019 consigamos 108 
avançar nesta questão, mas mesmo diante das dificuldades apresentadas, vejo que nosso trabalho não deve parar. 109 
Outro assunto relatado foi a visita da comissão de auditoria do Cofecon que nos visitou com o contador da 110 
entidade Tolentino e a conselheira Maria Auxiliadora que coletou material a ser utilizado em outros regionais e 111 
elogiando nossa postura, nosso trabalho e o profissionalismo que em geral nossa equipe realizam as tarefas, e a 112 



acolhida de nosso Presidente Carlos Magno e as dúvidas atendidas prontamente pelo Gerente Executivo 113 
Amarildo Santos. O Senhor Presidente agradece a ambos pelas informações. 5.2 – Escolha das entidades para 114 
o Destaque Econômico do Ano 2019: Ofício Circular nº 88/2019/COFECON: O Senhor Presidente Carlos 115 
Magno Andrioli Bittencourt relata que recebeu ofício para escolha das Personalidades Econômicas de 2019 e 116 
após discussão e indicação a Plenária aprova os nomes, pela ordem dos mais votados por este regional. Para o 117 
Prêmio Destaque Econômico do Ano de 2019: como Destaque Técnico: IBQP – Instituto Brasileiro da 118 
Qualidade e Produtividade - sugestão do CoreconPR; como Destaque Academia: FGV-SP e, Destaque Mídia: 119 
Valor Econômico. Como Personalidade Econômica do Ano: Anita Kon, Gesner Oliveira e Paulo Sandroni. 6 – 120 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: 6.1 – Inscrições/ Cancelamentos: O Senhor Presidente Carlos Magno 121 
Andrioli Bittencourt passa a palavra para o Conselheiro Daniel Rodrigues Poit, presidente da Comissão de 122 
fiscalização que relata brevemente os processos administrativos de inscrições e cancelamentos que 123 
posteriormente são deferidos ou indeferidos pelos membros da Plenária. Registros Definitivos (deferidos): 124 
Renata Furtado Brito Gonçales de Assunção, Reg. 8680, UEL, Delegacia de Londrina; Eder Aparecido Ribeiro 125 
da Silva, Reg. 8684, FECEA, Delegacia de Curitiba; Henrique Guerios de Domenico, Reg. 8685, UFPR, 126 
Delegacia de Curitiba; Adriano Savitras, Reg. 8686, UFPR, Delegacia de Curitiba; Rubens Godoi, Reg. 8683, 127 
Santa Cruz, Delegacia de Francisco Beltrão; Filipe Borguezani Brun, Reg. 8688, FAE, Delegacia de Curitiba; 128 
Lucas Lourenço Lopes, Reg. 8689, UNICAMP, Delegacia de Curitiba; Ivan Prizon, Reg. 8690, UEM, Delegacia 129 
de Curitiba; Jaqueline Majchszak Zilian, Reg. 8692, FAE, Delegacia de Curitiba; Cristiano Colaço, Reg. 8687, 130 
Universidade Positivo, Delegacia de Curitiba; Daniele Sedorko Haliski, Reg. 8681, UEPG, Delegacia de Ponta 131 
Grossa; Evellyn Campos da Silva, Reg. 8693, UEL, Delegacia de Curitiba; Nataly Pedroso, Reg. 8695, 132 
Universidade Positivo, Delegacia de Curitiba; Adriel Matheus Vieira, Reg. 8696, UFPR, Delegacia de Curitiba; 133 
Sirlei Barchik, Reg. 8697, FAE, Delegacia de Curitiba; Willian Verchai Pereira, Reg. 8701, Santa Cruz, 134 
Delegacia de Curitiba; Esther Santos Werbsky, Reg. 8702, USP, Delegacia de Curitiba; Joice Parreira de Assis 135 
de Melo, Reg. 8703, UFPR, Delegacia de Curitiba; Registro sem diploma (deferido): Rafael Schimanski 136 
Gwadera, Reg. 8672, UNIOESTE, Delegacia de Cascavel; Registros Recém Formados com Diploma 137 
(deferidos): Letícia Marques dos Santos, Reg. 8673, UEM, Delegacia de Maringá; Gustavo Adam Laffitte 138 
Mineto, Reg. 8676, FAE, Delegacia de Curitiba; Jessica Adriana Peterson, Reg. 8691, UNIOESTE, Delegacia de 139 
Cascavel; Juliano Ricardo Raimundo, Reg. 8694, UFFS, Delegacia de Guarapuava; Registro por Transferência 140 
(deferido): Leandro Nunes Soares da Silva, Reg. 8682, UNESP, Delegacia de Maringá; Registro Definitivo 141 
Reativado (deferidos): Aline Matsushita, Reg. 7226, UFPR, Delegacia de Curitiba; Vinicius André Brizola de 142 
Oliveira, Reg. 7354, UEPG, Delegacia de Ponta Grossa; Registro Definitivo de Pessoa Jurídica (definitivo): 143 
W.Verchai Pereira Apoio Administrativo, Reg. 702, Delegacia de Curitiba. O Senhor Presidente relata que 144 
muitos dos novos registros de economistas são de jovens nascidos após o ano 2000 e representa a nova geração 145 
ou geração Y que nos orgulha e identifica como o futuro do Conselho, e que por sugestão da Plenária fará um 146 
contato com estes novos economistas. Registros de Estudantes (definitivo): Giovani de Araujo Xavier do 147 
Rego, Reg. E-2861, UNIOESTE, Delegacia de Cascavel; Ricardo Adryan Pereira da Silva, Reg. E-2870, 148 
UNIOESTE, Delegacia de Cascavel; Rodrigo Kenzo Sawada, Reg. E-2871, UNIOESTE, Delegacia de Cascavel; 149 
Sophia Issa de Bona Sartor, Reg. E- 2873, UNIOESTE, Delegacia de Cascavel; Vanessa Patrícia de Fatima 150 
Grogol, Reg. E-2874, UNIOESTE, Delegacia de Cascavel; Allan Christopher Teixeira Rodrigues, Reg. E-2880, 151 
Universidade Positivo, Delegacia de Curitiba; Pedro Henrique Rocha Reste, Reg. E-2877, Universidade Positivo, 152 
Delegacia de Curitiba; Diego Hermoso Cassiolato, Reg. E- 2881, PUC, Delegacia de Curitiba; Pedro Patino 153 
Cruzatti de Azevedo, Reg. E-2882, FAE, Delegacia de Curitiba; André Luiz de Brito, Reg. E-2883, UFPR, 154 
Delegacia de Curitiba; Cleiton Gomes Soares, Reg. E-2884, UFPR, Delegacia de Curitiba; Rafael Kujo 155 
Monteiro, Reg. E-2885, PUC, Delegacia de Curitiba; Cancelamentos: Extinção por Motivo de Falecimento 156 
(deferido): Luiz Palamedi Berti, Proc. Adm. 480/12, Reg. 5638, a partir da data da certidão de óbito, as 157 
anuidades de 1998 a 2001 e 2004 e 2005 serão canceladas, conforme legislação do profissional economista; 158 
Ativo com Desconto (deferidos): Julio Cesar Petry, Proc. Adm. 252/19, Reg. 1166, a partir da data do protocolo 159 
e requerimento assinado, isto é, 03/07/2019, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2020; 160 
Suspensão de Registros por Desemprego (deferidos): Carlos Roberto Hanel Antoniazzi, Proc. Adm. 057/19, 161 
Reg. 5780, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 01/02/2019 até 01/02/2020, há débito da 162 
anuidade de 2016; Suspensão de Registros por Desemprego (indeferido): Sandro Luiz Massuchetto, Proc. 163 
Adm. 131/19, Reg. 7104, bacharel em economia, sócio em um escritório de advocacia, solicita a suspensão do 164 
registro, justifica não exercer e nunca exerceu função do economista, entretanto a solicitação não preenche todos 165 
os requisitos, onde seria válido em caso de desemprego ou não exercendo qualquer atividade remunerada, o que 166 
não se aplica. Após votação a Plenária indefere o pedido; Suspensão por Incapacidade Laborativa (deferido): 167 
Letícia Marins Freire, Proc. Adm. 201/19, Reg. 7239, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto 168 



é, 27/05/2019 até 01/11/2019, há débito da anuidade de 2019 (proporcional); Prorrogação da Suspensão de 169 
Registros por Desemprego (deferidos): Tania Moreira, Proc. Adm. 100/18, Reg. 7925, a partir do vencimento 170 
da primeira suspensão, isto é, 26/02/2019 até 26/02/2020; Marcelo de Jesus da Mata, Proc. Adm. 311/18, Reg. 171 
6260, a partir do vencimento da suspensão, isto é, 20/04/2019 até 20/04/2020, há débito das anuidades de 2013 a 172 
2017; Rosana Paczyk, Proc. Adm. 455/16, Reg. 8238, a partir do vencimento da suspensão, isto é, 14/12/2018 173 
até 14/12/2019; Salvador Diez Veja, Proc. Adm. 199/17, Reg. 3775, a partir do vencimento da suspensão, isto é, 174 
08/05/2019 até 08/05/2020, há TCD das anuidades de 2012 a 2017 (proporcional); Prorrogação da Suspensão 175 
de Registros por Ausência do País (deferido): Robson Marcelo Pereira, Proc. Adm. 065/17, Reg. 8003, a partir 176 
do vencimento da suspensão, isto é, 11/03/2019 até 09/01/2022; Cancelamento por Aposentadoria 177 
(deferidos): Amilton André Karas, Proc. Adm. 257/19, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 178 
isto é, 08/07/2019; Genésio Pulcides, Proc. Adm. 279/19, Reg. 5156, a partir da data do protocolo e 179 
requerimento assinado, isto é, 25/07/2019; Guido Bergmann, Proc. Adm. 015/19, Reg. 3456, a partir da data do 180 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 28/12/2018, há TCD das anuidades de 2014 (proporcional) e 2018 a 181 
2018; Maria Cecilia Miranda Machado, Proc. Adm. 129/19, Reg. 1964, a partir da data do protocolo e 182 
requerimento assinado, isto é, 28/03/2019; Mario do Rocio Kulyk, Proc. Adm. 251/19, Reg. 8306, a partir da 183 
data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 02/07/2019; Paulo Soares Martins, Proc. Adm. 269/19, Reg. 184 
7215, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 17/07/2019; Ermínio Gonçalves da Silva, 185 
Proc. Adm. 220/19, Reg. 2930, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 12/06/2019, há 186 
TCD das anuidades de 2013 a 2019 (6/12 avos proporcional); Gastão Pazinatto, Proc. Adm. 200/19, Reg. 4021, a 187 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 25/05/2019; Geraldo José Zaidan Rocha, Proc. Adm. 188 
244/19, Reg. 2400, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 25/06/2019, há TCD das 189 
anuidades de 2018 e 2019 (6/12 avos proporcional); Gustavo Lacerda Suplicy, Proc. Adm. 222/19, Reg. 2805, a 190 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 12/06/2019, há TCD das anuidades de 2018 e 2019 191 
(6/12 avos proporcional); Neuza Kimura Shigueoka, Proc. Adm. 202/19, Reg. 2888, a partir da data do protocolo 192 
e requerimento assinado, isto é, 28/05/2019; Nilton Pierin Gonçalves, Proc. Adm. 258/19, Reg. 4610, a partir da 193 
data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 10/07/2019; Cancelamento de Registro por Aposentadoria 194 
e Remissão de Débitos (deferido): Elias Andrade de Jesus, Proc. Adm. 633/18, Reg. 7640, economista solicita 195 
o cancelamento e remissão de débitos por estar aposentado e apresentar rendimento baixo e alegar não ter 196 
condições de pagar as anuidades vencidas, após discussão a Plenária acata o cancelamento desde a data do 197 
protocolo, mas não defere a baixa dos débitos das anuidades de 2014 a 2018, sugerindo parcelamento. 198 
Cancelamento de Registros por Não Exercício da Profissão (deferidos): Daniela Martins de Azevedo, Proc. 199 
Adm. 277/19, Reg. 7247, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 25/07/201, há TCD das 200 
anuidades de 2013 a 2019 (proporcional); Fernanda Giroldo, Proc. Adm. 189/19, Reg. 8373, a partir da data do 201 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 15/05/2019; Luciana Correa de Oliveira, Proc. Adm. 233/19, Reg. 202 
4802, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 17/06/2019, há TCD das anuidades de 2018 203 
(parcial) a 2019 (proporcional); Marcelo Honório, Proc. Adm. 629/18, Reg. 8093, a partir da data do protocolo e 204 
requerimento assinado, isto é, 12/12/2018; Marieli Vieira, Proc. Adm. 171/19, Reg. 8375, a partir da data do 205 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 23/04/2019; Mario Meneguetti, Proc. Adm. 255/19, Reg. 6088, a partir 206 
da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 06/07/2019; Marcio Adriano Meissner, Proc. Adm. 263/19, 207 
Reg. 6741, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 15/07/2019, há TCD das anuidades de 208 
2009 a 2019 (proporcional); Mauro Junior Faoro, Proc. Adm. 029/19, Reg. 6073, a partir da data do protocolo e 209 
requerimento assinado, isto é, 20/12/2018; Telma Maria de Souza Januário, Proc. Adm. 235/19, Reg. 6233, a 210 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 18/06/2019, há débito das anuidades de 2003 a 2019 211 
(proporcional); Ariane Maria Machado de O. Pires, Proc.Adm. 214/19, Reg. 7508, a partir da data do protocolo e 212 
requerimento assinado, isto é, 06/06/2019, há TCD das anuidades de 2013 a 2018; Eduardo Hatschbach, Proc. 213 
Adm. 262/19, Reg. 5529, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 16/07/2019; Everson 214 
Campos da Silva, Proc. Adm. 232/19, Reg. 8623, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 215 
17/06/2019; Gisele Rufino de Lima, Proc. Adm. 136/18, Reg. 8313, a partir da data do protocolo e requerimento 216 
assinado, isto é, 18/06/2019; Marines Puhl Bif, Proc. Adm. 6633, a partir da data do protocolo e requerimento 217 
assinado, isto é, 01/07/2019; Milton Junior de Faria, Proc. Adm. 648/18, Reg. 5940, a partir da data do protocolo 218 
e requerimento assinado, isto é, 18/12/2018; Sergio Yohimitsu Yokoo, Proc. Adm. 578/18, Reg. 2921, a partir da 219 
data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 13/11/2018, há TCD das anuidades de 2013 a 2018; Thiago de 220 
Carvalho Bueno Santos, Proc. Adm. 094/19, Reg. 8099, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 221 
isto é, 25/02/2019, há TCD das anuidades de 2016 a 2018, em aberto 2/12 avos da anuidade de 2019; Mario 222 
Fortes Braga, Proc. Adm. 362/10, Reg. 5574, economista solicitou suspensão do processo em 2010, em 2012 223 
solicitou o cancelamento do registro, arquivado posteriormente por faltar documentos ao pedido, em novo 224 



contato o economista alega que as solicitações anteriores seriam suficientes para o cancelamento do registro, 225 
ciente de seus direitos, mas concorda em apresentar os documentos faltantes à época, não sendo cobradas 226 
anuidades posteriores ao pedido. Cobranças posteriores por manter-se ativo o registro está em execução fiscal, 227 
por decisão da Plenária, defere-se o pedido e baixam-se os débitos existentes e voltará a ser fiscalizado. Há 228 
débito das anuidades de 2014 a 2019; Carla Maria Naves Ferreira, Proc. Adm. 006/19, Reg. 8561, autuada em 229 
2008 efetuou o registro em 2013, agora requere o cancelamento, após discussão a Plenária defere o pedido de 230 
cancelamento pela aposentadoria, porém lavra-se a multa pelo período anterior; Cancelamento de Registros 231 
por Não Exercício da Profissão (indeferidos): Maria Camargo, Proc. Adm. 603/18, Reg. 8023 economista 232 
exerce o cargo de Fiscal Tributária da Prefeitura de Guarapuava, concursada, após discussão a Plenária indefere 233 
o pedido; Fabiano Prado Duenhas, Proc. Adm. 084/19, Reg. 8190 atualmente exerce o cargo de gerente no Itaú 234 
em Londrina, após discussão a Plenária indefere o pedido; Hamilton Luiz Machado Nunes, Proc. Adm. 090/18, 235 
Reg. 1717 atualmente trabalha na função de analista previdenciário, após discussão a Plenária indefere o pedido; 236 
Ivani Antunes da Silva, Proc. Adm. 632/18, Reg. 7499, economista é sócia em empresa  com atividades de 237 
economia e finanças, no contrato social reconhece a importância de um profissional registrado, após discussão, a 238 
Plenária indefere o pedido; Kellen Alessandra I. Versuti, Proc. Adm. 086/19, Reg. 8134 economista solicitou 239 
cancelamento, informou trabalhar em microempresa na área analista administrativo-financeiro, desempenhando 240 
funções da profissão do economista, a Plenária acata pelo indeferimento; Leani Nehring, Proc. Adm. 268/19, 241 
Reg. 5399 economista é sócia de uma empresa de consultoria e treinamento e justifica que se dedicará à área de 242 
coaching, após discussão a Plenária entende como atividade da profissão do economista e indefere o pedido; 243 
Thiago Pacheco, Proc. Adm. 128/19, Reg. 8160 economista juntou documentos de empresa de atividade de fusão 244 
e aquisição, o que para entendimento da Plenária não é suficiente para o cancelamento e indefere o pedido; 245 
Flávio César Gaffo, Proc. Adm. 011/19, Reg. 8073, economista ocupa o cargo de auditor no Ministério Público 246 
Estadual, com atividades do economista e o edital exigia formação em economia, mas o não previa registro em 247 
conselho de classe. Após discussão a Plenária indefere o pedido. Juliano Lobak, Proc. Adm. 151/19, Reg. 7575, 248 
economista solicita o cancelamento pela segunda vez, indeferido na primeira, está desempenhando funções de 249 
Analista de Projetos Sênior em São Paulo. Após discussão a Plenária decide pelo indeferimento com sugestão de 250 
transferir o registro no Conselho daquele Estado. Guilherme Campos Buffara, Proc. Adm. 173/19, Reg. 8219, 251 
economista ocupa o cargo de Gerente de Projetos do Paraná Banco e pelas funções desempenhadas a Plenária 252 
decide pelo indeferimento. José Inácio Rondina, Proc. Adm. 261/19, Reg. 4167, pedido pelo cancelamento 253 
justificado por aposentadoria; a fiscalização encontrou informações de que o economista é sócio e Diretor Adm. 254 
Financeiro de uma empresa cujo objeto social contém atividades de economia finanças, qualificado no contrato 255 
social como economista. Após discussão a Plenária decide pelo indeferimento. Cancelamento de Registro por 256 
Transferência (deferido): Marcelo Garcia Silveira, Proc. Adm. 217/19, Reg. 8345, a partir da data de 257 
transferência ao CoreconRJ, isto é, 26/04/2019, há débito da anuidade 2019 (proporcional); Cancelamento de 258 
Registro por Alteração de Objeto (indeferido): CCPL Soluções Empr. E Part. SS Ltda. Proc. Adm. 247/19, 259 
Reg. 306 empresa solicita o cancelamento com mudança no objeto social, após discussão a Plenária indefere o 260 
pedido alegando que a alteração do objeto social ainda é pertinente à atividade de economia; Arquivamento de 261 
Processos: Camila de Oliveira, Proc. Adm. 140/18, Reg. 7326 economista não cumpriu as instruções para o 262 
pedido de cancelamento, processo arquivado; Olivia Xavier da Silva, Proc. Adm. 172/19, Reg. 5981, economista 263 
não cumpriu as instruções para o pedido de cancelamento, processo arquivado; Vinicius André de Oliveira, Proc. 264 
Adm. 167/12 bacharel efetuou o registro. Z.F. Asses. Fin. Adm. Cobr. Ltda. Proc. Adm. 276/17, empresa ativa e 265 
apresenta documentos que não esclarecem a não atividade e em 2018 não cumpriu a solicitação de alterar o 266 
objeto social da empresa, após discussão a Plenária decide pelo arquivamento do processo, por prescrição e 267 
sugere a abertura de novo processo de fiscalização. Denize França, Proc. Adm. 070/19, Reg. 7447, economista 268 
desistiu do cancelamento. Em aberto às anuidades de 2016 a 2019. 6.2 – Processos da Fiscalização: O Senhor 269 
Presidente passa a palavra ao Membro da Comissão de Fiscalização Eduardo André Cosentino que relata os 270 
seguintes processos: Correção Decisão Plenária: Méthodos Consultoria e Asses. Ltda. Proc. Adm. 500/14, 271 
empresa autuada em 2014 e comprovou inatividade desde 2004, como a Plenária havia decidido pela multa no 272 
período anterior, não temos como comprovar essa informação, pois ocorre a prescrição. Após discussão se 273 
decide pela correção da decisão anterior em não aplicar a multa e proceder ao arquivamento do processo. 274 
Cancelamento de Multa: Eliana Marina Fabris, Proc. Adm. 042/18 economista efetuou o registro no meio do 275 
processo, após discussão a Plenária acata o cancelamento da multa, lavrada após o registro, e o arquivamento do 276 
processo. Exercício Ilegal da Profissão: Sandra Rossetto Rathier, Proc. Adm. 076/18, economista recebeu Auto 277 
de Infração e em Plenárias anteriores a decisão de aplicação de multa e obrigatoriedade do registro. Não efetuou 278 
e após decisão da plenária e nova autuação a economista se aposentou, a Plenária decide pela revisão da decisão 279 
anterior, sendo mantida somente a aplicação da multa. O Senhor Presidente passa a palavra ao Presidente da 280 



Comissão de Fiscalização Daniel Rodrigues Poit que relata os seguintes processos: RR Associados Consultoria 281 
S/C Ltda. Proc. Adm. 167/12 empresa autuada, após discussão a Plenária sugere que se comunique a sugestão de 282 
alteração do objeto social ou o registro da empresa, mantendo a aplicação da multa; COBRAPE Comp. Bras.de 283 
Projetos, Proc. Adm. 162/19 empresa desempenha atividade de economia e finanças conforme comprovação em 284 
site, matriz registrada em São Paulo, após discussão a Plenária decide pela continuidade do processo com Auto 285 
de Infração e aplicação da multa.  7 - COMISSÃO DE ÉTICA: Economista Luciano Henrique Busato: Proc. 286 
Adm. 486/18. Na sequencia o Senhor Presidente passa a palavra à conselheira Gina Gulineli Paladino que está à 287 
frente do processo de ética contra o economista Luciano Henrique Busato, que como de conhecimento, pegara o 288 
trabalho do laudo pericial e o juízo constatou atraso de quatro anos para finalização do ato. Após denúncia o 289 
Conselho procedeu ao andamento e o economista esteve na oitiva com a comissão de Ética e que dentro do que 290 
reza sua defesa, tem a ciência de que houve a comprovação da displicência entre outros problemas citados e que 291 
está à mercê do Conselho, ciente de uma punição como está em nosso Código de Ética. A relatora cita então em 292 
atendimento ao referido Código as penalidades inscritas no Artigo 5º, Letra “O” entende que a punição segue em 293 
níveis em escalas conforme regido no Código, itens: a até g. E a relatoria sugere o item “b” – Censura Pública. 294 
Justificando que na atual conjuntura do país em relação à esfera pública em especial aos órgãos de fiscalização e 295 
ainda aos Conselhos é imperativo que se proceda e demonstre a atuação de uma fiscalização da profissão 296 
mostrando à sociedade que o trabalho existe e é muito importante. Após discussão o Senhor Presidente coloca 297 
em votação e a Plenária acata a decisão da relatoria.   As partes serão notificadas da decisão e o Economista 298 
citado terá sua Censura Pública. 8 – COMISSÃO DE EVENTOS/PRÊMIOS: 8.1 – Informes sobre o Projeto 299 
Entenda de Economia: O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt relata na próxima terça-feira 300 
dia 13 será realizada o evento Entenda de Economia em Curitiba a partir das 9 horas no calçadão da Avenida 301 
Luiz Xavier, boca maldita do Centro de Curitiba e conta com a presença e o apoio dos Conselheiros, também 302 
durante a semana será realizado em Maringá, Londrina, Toledo, Cascavel e Francisco Beltrão e agradece o 303 
empenho dos envolvidos; 8.2 – Informes sobre o 9º Torneio Paranaense de Economia: O Senhor Presidente 304 
relata que nos próximos dias 15 e 16 de agosto acontecerá o Torneio de Economia com oito duplas inscritas das 305 
seguintes instituições: Universidade Positivo, FAE, PUC, UFPR, UNICENTRO, UNESPAR Campo Mourão, 306 
UNIOESTE Cascavel e UNILA, neste ano a coordenação do torneio será do Conselheiro Daniel Rodrigues Poit 307 
e fica aqui nosso agradecimento à Universidade Positivo e à seu Reitor José Pio Martins que abrirá o evento, à 308 
Coordenadora Cintia Rubin que nos cedeu o espaço e acolherá os alunos. 8.3 – Informes sobre as Atividades 309 
do mês do Economista: O Senhor Presidente relata que o mês de agosto comemoramos o dia do economista 310 
teremos muitos eventos programados pelo Estado, e agradece aos conselheiros, delegados e funcionários que 311 
participaram e participarão dos eventos e solenidades engrandecendo o CoreconPR, e aqui em Curitiba nosso 312 
jantar no dia 13 convido a todos. 8.4 – Homologação do Resultado 29º Prêmio Paraná de Economia: O 313 
Senhor Presidente passa a palavra a componente da Comissão Organizadora do Prêmio, Gina Gulineli Paladino 314 
que relata que na tarde de hoje fizemos a apuração e homologação dos resultados lamentando que algumas 315 
universidades importantes ficar de fora mais uma vez, o que buscaremos trabalhar para que possam sim enviar 316 
seus trabalhos, os premiados foram os seguintes: Categoria Economia Pura e Aplicada tivemos o registro de 317 
quinze trabalhos concorrentes e em Primeiro Lugar: Fernando Aloisio Henz Muller da UNIOESTE Toledo; em 318 
Segundo Lugar Thiago Luiz Fabrin da UNIOESTE Francisco Beltrão e em Terceiro Lugar Tiago Tassiano 319 
Ercego da UNIOESTE Francisco Beltrão. Na Categoria Economia Paranaense tivemos dezenove trabalhos 320 
concorrendo ao prêmio e em Primeiro Lugar: Amanda Hissamura Dias da UNIOESTE Toledo; em Segundo 321 
Lugar Jeferson Petranski da UNICENTRO e em Terceiro Lugar Leandra Aparecida Perego Ostapechen da 322 
UNIOESTE Toledo. Agradecemos a Comissão Organizadora, a Banca Avaliadora, e aos funcionários envolvidos 323 
no projeto. A Solenidade de entrega será no próximo dia 30 de agosto no Auditório da UNIOESTE Cascavel. 324 
Após a Plenária homologa o resultado. 8.5 – Informe sobre a Submissão de Artigos para o Livro; “A 325 
Economia Brasileira por Economistas Paranaenses”. O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt 326 
passa a palavra para a Conselheira Mirian Beatriz Schneider que relata que o edital está divulgado em nosso site 327 
e as inscrições abertas até o dia 30 de setembro, pede a colaboração da Plenária na divulgação. 9 – 328 
FUNCIONÁRIOS DO CORECONPR – VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL: O Senhor Presidente 329 
Carlos Magno Andrioli Bittencourt passa a palavra ao Assessor Jurídico Rafael Souza Moro que relata que existe 330 
uma lei do ano de 2003 no qual o governo federal autorizou o pagamento de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e 331 
oitenta e sete centavos) ao mês a cada servidor sendo incorporado aos seus vencimentos, após analisar as 332 
decisões contrárias e favoráveis nas respectivas instâncias, vimos que no TRF/4 aqui em nosso Estado não possui 333 
nenhuma ação. A proposta dos funcionários do Conselho é que seja efetuado um acordo, levando em 334 
consideração apenas os cinco últimos anos o que totalizaria o valor de R$ 3.529,80 por colaborador o que 335 
impactaria em torno de trinta mil reais hoje mais de R$ 500,00 quinhentos reais mensais na folha de pagamento. 336 



Após discussão a plenária decide não atender pedido até decisão judicial, entretanto a Conselheira Gina Gulineli 337 
Paladino pede retirada de pauta para que sejam aprimorados os valores em comparação às receitas e os impactos 338 
no orçamento. Em concordância, a Plenária sugere voltar à pauta na próxima reunião. Os Conselheiros Daniel 339 
Rodrigues Poit e Eduardo André Cosentino sugerem que assuntos que demandem recursos do orçamento sejam 340 
efetuados um parecer anterior às Plenárias e que em sua apresentação já se tenha uma prévia do impacto que 341 
deva ocorrer. A Plenária acata a decisão. 10 – DELEGACIAS REGIONAIS: 10.1 – Pedido de Renúncia do 342 
Delegado de Maringá e Homologação em Ad Referendum de Candidato ao Cargo – Portaria 012/2019: O 343 
Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt relata que recebeu no dia da Plenária anterior o pedido de 344 
renúncia do economista João Adolfo Stadler Colombo, desde já agradecemos pelo trabalho realizado e 345 
informamos em Ad Referendum o nome do novo delegado, economista Sidinei Silvério da Silva, a Plenária 346 
homologa a decisão através da Portaria 012/2019. 10.2 - Pedido de Renúncia do Delegado de Guarapuava e 347 
Designar Candidato ao Cargo – Portaria 013/2019: O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt 348 
relata que recebeu o pedido de renúncia do economista Altamir Thimóteo, desde já agradecemos pelo trabalho 349 
realizado e informamos o nome do candidato a novo delegado, economista Simão Ternoski, preenchendo todos 350 
os requisitos, a Plenária aprova o nome através da Portaria 013/2019. 11 – ASSUNTOS GERAIS: o Senhor 351 
Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt relata as seguintes solicitações: 11.1 – UEL/Londrina: Pedido 352 
de apoio financeiro para realização do XIII Encontro de Economia Paranaense – ECOPAR: O Senhor 353 
Presidente relata o recebimento do ofício e informa que o evento será no período de 02 a 04 de outubro de 2019 354 
em Londrina. Após discussão a Plenária aprova o apoio financeiro de R$ 1.000,00 (mil reais); 11.2 – 355 
UEM/Maringá: pedido de Apoio Financeiro para a realização da XXXIV Semana do Economista: O 356 
Senhor Presidente relata o recebimento do ofício e informa que o evento será no período de 17 a 19 de setembro 357 
no Departamento de Economia da UEM. Após discussão a Plenária aprova o apoio financeiro de R$ 1.000,00 358 
(mil reais); 11.3 – UENP/Cornélio Procópio: Pedido de Palestrante para VII Encontro de Pesquisa 359 
Extensão em Ciências Econômicas e XXI Semana de Economia da UENP: O Senhor Presidente relata o 360 
recebimento do ofício e informa que o evento será no período de 04 a 07 de novembro na UENP. A Plenária 361 
indicou e aprovou o nome da Conselheira Gina Gulineli Paladino; 11.4 – UNIOESTE/Francisco Beltrão: 362 
Pedido de Palestrante de Minicurso para V Semana de Economia: O Senhor Presidente relata o recebimento 363 
do ofício e informa a Plenária aprova a indicação do Conselheiro Daniel Rodrigues Poit; 11.5 – UFPR: pedido 364 
de Apoio Financeiro para a realização da 7ª Conferência da Associação Latino Americana de História do 365 
Pensamento Econômico - ALAHPE: O Senhor Presidente relata a visita do Pró Reitor da Administração da 366 
UFPR, Marcos Cavallieri e fomos convidados a participar dos debates no evento e o pedido de auxilio 367 
financeiro, e informa que o evento será no período de 20 a 22 de novembro no UFPR Após discussão a Plenária 368 
aprova o apoio financeiro de R$ 1.000,00 (mil reais); O Conselheiro Eron José Maranho se manifestou de forma 369 
contrária a qualquer repasse desta modalidade aos solicitantes, justifica a atual situação das finanças do 370 
Conselho, a inercia das instituições em apoiar os eventos do CoreconPR e após votação a Plenária aprova baixar 371 
uma resolução alterando os valores de repasses e reformular o orçamento. 11.6 – UNIOESTE/Cascavel: Pedido 372 
de Apoio Financeiro para realização do XX Seminário de Economia Brasileira e VI Jornada Acadêmica: 373 
O Senhor Presidente relata o recebimento do ofício e informa que o evento será no período de 30 de agosto a 04 374 
de setembro na UNIOESTE Cascavel. Após discussão a Plenária aprova o apoio financeiro de R$ 1.000,00 (mil 375 
reais); 11.7 – Informes do Núcleo de Mediação e Arbitragem: O Conselheiro Federal Suplente Luiz Antonio 376 
Rubin relata que mesmo com o parecer vindo de Brasília sendo desfavorável na criação das câmaras de 377 
mediação, continuará trabalhando para que seja revertido esse cenário e buscará as soluções já aventadas nas 378 
plenárias buscando parcerias com o SINDECON-PR entre outros para dar continuidade à missão. 11.8 – 379 
Informes do Núcleo de Perícia: O Senhor Presidente passa a palavra ao Coordenador do Núcleo, Eduardo 380 
André Cosentino que relata que o curso de perícia está em andamento aqui na sede do Conselho, este projeto 381 
piloto com a parceria do Sindicato dos Economistas nas inscrições e apoio. O Curso está com inscrições acima 382 
da média dos ultimamente ministrados e informamos que com o auxilio do Conselheiro Sergio Lopes estamos 383 
ofertando o curso em Cascavel. Também em visita de trabalho da diretoria do SESCAP-PR onde iremos ofertar 384 
em forma de estágio aos peritos formados, utilizar a plataforma e as instalações que o SESCAP-PR oferece para 385 
pericias; e conforme relato do Conselheiro Sergio Guimarães Hardy na montagem da estrutura do curso padrão 386 
Cofecon estudamos programar como primeiro módulo - noções de Direito e ainda ao final do curso ofertar a 387 
carteira de perito e mostrando como se cadastra nas diversas plataformas CAJU, PROJUD onde o novo perito 388 
será inserido no trabalho. Também relata que em contato com o Desembargador Fernando Prazeres, do Tribunal 389 
de Justiça do Estado, mostrou interesse em nosso trabalho e poderá vir em palestras e eventos voltados ao tema. 390 
11.9 – Informes do SINDECON: O Senhor Presidente passa a palavra ao Conselheiro e Presidente do 391 
SINDECON e FENECON, Odisnei Antonio Bega que relata que assumiu a presidência da Federação Nacional 392 



dos Economistas, motivo de orgulho aos economistas paranaense. O Senhor Presidente o parabeniza pela 393 
indicação desejando sucesso e muitas felicitações. 11.10 – Palavra aberta aos Conselheiros: O Senhor 394 
Presidente convida a todos para o lançamento do livro do Conselheiro Eron José Maranho no próximo dia 25 de 395 
agosto das 11 às 13 horas no Largo da Ordem em Curitiba e o parabeniza pela conquista. 11.11 – Próxima 396 
Reunião Plenária: O Senhor Presidente relata que a próxima reunião plenária será no dia 16 de setembro de 397 
2019 às 16 horas, segunda-feira e ao termino iremos até a UTFPR prestigiar a palestra. 12 - 398 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, o Senhor Presidente agradece presença de todos, desejando bom 399 
retorno à todos e um feliz dia do Economista e às vinte horas e trinta minutos dá por encerrados os trabalhos, dos 400 
quais eu, Gilberto Coelho de Miranda Junior, Assessor da Presidência, lavrei a presente ata que, lida e achada 401 
conforme, vai assinada por mim, pelo Presidente e Gerente Executivo do Conselho Regional de Economia da 6ª 402 
Região/PR. Curitiba, ao nono dia do mês de agosto de 2019. 403 
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