
ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA NA FORMA DE VIDEOCONFERÊNCIA DO CONSELHO 1 
REGIONAL DE ECONOMIA DA 6ª REGIÃO – PARANÁ, REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2020. 2 
Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte, realizou-se a Quinta Reunião Ordinária do Conselho 3 
Regional de Economia, na forma de videoconferência, através da plataforma Zoom, sob a presidência do 4 
Economista Carlos Magno Andrioli Bittencourt, com a presença do Vice-Presidente Eduardo André Cosentino, 5 
dos Conselheiros Efetivos: Andréa Cristhine Prodohl Kovalczuk, Odisnei Antonio Bega, Daniel Rodrigues Poit, 6 
Sergio Lopes, Laércio Rodrigues de Oliveira, Juarez Trevisan, Luis Alberto Ferreira Garcia, Elhanã Maria 7 
Moreira Marcelino Kaio e Tiago Jazynski, dos Conselheiros Suplentes: Adriana Ripka e Itaiana Patrícia de 8 
Souza, do Conselheiro Federal Suplente Luiz Antonio Rubin, do gerente executivo do CoreconPR, Amarildo de 9 
Souza Santos, do assessor da presidência Gilberto Coelho de Miranda Junior, do Procurador Jurídico Rafael 10 
Souza Moro, dos funcionários do setor de Fiscalização do CoreconPR: Alexandre Alves Ribeiro e Mauri 11 
Hidalgo. Justificaram ausências, as quais foram acatadas pelo Plenário, a Conselheira Efetiva Mirian Beatriz 12 
Schneider devido a compromissos profissionais, Conselheira Suplente Angeliz Cristiane Lima Suckow por 13 
compromissos profissionais e a Conselheira Augusta Pelinski Raiher por motivos profissionais. Conforme prevê 14 
o Regimento Interno do CoreconPR, em seu Art. 8º, parágrafos 1º, 5º, 6º e 7º os Conselheiros Efetivos ausentes 15 
são substituídos pelos Conselheiros Suplentes presentes, por designação do Presidente, para completar o quórum 16 
e convoca, primeiramente, os Conselheiros Suplentes do mesmo terço dos Conselheiros Efetivos ausentes. 17 
Assim, passam à condição de efetivos, somente para referida sessão a Conselheira Suplente Itaiana Patrícia de 18 
Souza.  1 - ABERTURA DO PRESIDENTE DO CORECONPR: Às quinze horas o Senhor Presidente 19 
declara aberta a sessão, tendo atingido o número regimental de Conselheiros presentes na sessão virtual, 20 
passando a leitura da pauta da referida reunião. Inicialmente, o Senhor Presidente agradece as presenças dos 21 
conselheiros e demais convidados e participantes neste formato inusitado em forma de videoconferência, em 22 
conformidade à determinação do Cofecon. Em seguida, o Senhor Presidente solicita inclusão na pauta em 23 
assuntos gerais do item: 10.3 – Pedido do Conselheiro Efetivo Daniel Rodrigues Poit para informes sobre curso 24 
preparatório da ANPEC, a Plenária acata a solicitação; solicita ainda inclusão sobre ofício circular do Cofecon 25 
sobre o pleito eleitoral e sobre o Recred com a não cobrança de multa e juros em acordos dos economistas e 26 
ainda sobre o pedido ao Cofecon do economista de nosso regional, Alcides Mario para utilização da plataforma 27 
virtual do Cofecon, a Plenária homologa as solicitações. 1.1. Participações em eventos e reuniões, 28 
representando o CoreconPR: O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt relata as atividades com 29 
representantes do Conselho: 1.1.1. Dia 02/07/2020, participação do presidente na webinar IBPT – Tema: 30 
Cerceamento aos dados das compras públicas e comercialização de dados dos contribuintes pelo fisco; 1.1.2. Dia 31 
07/07/2020, participação do presidente, vice e economista Luis Antonio Fayet na reunião virtual do Conselho 32 
Temático de Infraestrutura-MPP; 1.1.3. Dia 08/07/2020, Reunião COT, participação presidente Carlos Magno, 33 
Gilberto Miranda, Celso Bernardo; 1.1.4. Dia 13/07/2020, Entrevista do presidente à Rádio CBN Curitiba; 1.1.5. 34 
Dia 14/07/2020, início do curso de Introdução à Economia da Oralidade, pelo economista Jorge Cury Neto pela 35 
plataforma do Cofecon; 1.1.6. Dia 14/07/2020, participação do presidente, vice e economista Luis Fayet na 36 
reunião virtual do Conselho Temático de Infraestrutura-MPP; 1.1.7. Dia 21/07/2020, participação do presidente, 37 
vice e economista Luis Fayet na reunião virtual do Conselho Temático de Infraestrutura-MPP; 1.1.8. Dia 38 
28/07/2020, participação do presidente, vice e economista Luis Fayet na reunião virtual do Conselho Temático 39 
de Infraestrutura-MPP; 1.1.9. Dia 28/07/2020, participação do presidente na reunião plenária do fórum; 40 
permanente das microempresas e empresas de pequeno porte do Paraná – FOPEME; 1.1.10. Dia 29/07/2020, 41 
reunião COT, participação presidente Carlos Magno, Gilberto Miranda, Celso Bernardo; 1.1.11. Dia 29/07/2020, 42 
reunião do núcleo de pericias do Corecon, coordenação Tiago Jazynski. 2. APROVAÇÃO DA ATA DA 4ª 43 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020, REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2020: O Senhor Presidente Carlos 44 
Magno Andrioli Bittencourt, informa que a Ata foi enviada por e-mail a todos os Conselheiros e consulta se 45 
existe algo a ser comentado. De antemão acatamos as sugestões do Conselheiro Efetivo Sérgio Lopes e já 46 
providenciamos os devidos ajustes. E com mais nada a comentar, a Plenária a declara aprovada. 3. 47 
HOMOLOGAÇÃO EM AD REFERENDUM, DO ATO DO PRESIDENTE, QUE ATRAVÉS DAS 48 
RESOLUÇÕES 013 E 014/2020, RESTABELECEU MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO 49 
CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli 50 
Bittencourt relata que, considerando a classificação de pandemia pela OMS e em conformidade com a Resolução 51 
n° 2.039 de 13 de março de 2020, e das Portarias n° 15 de 23 de março de 2020 e n° 18 de 15 de abril de 2020 do 52 
Cofecon, estabeleceu o ato em ad referendum do Plenário, a prorrogação pelo prazo a cada quinze dias as 53 
medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19).  A Plenária aprova o ato do 54 
Presidente, através das Resoluções 013 e 014/2020. 4. COFECON: 4.1: Notícias do Cofecon: O Senhor 55 
Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt passa a palavra para o Conselheiro Federal Suplente Luiz Antonio 56 



Rubin que relata que em virtude da ausência da Conselheira Federal Efetiva Maria de Fatima Miranda, que está 57 
em tratamento de saúde na família, acompanhou a ultima Reunião Plenária Virtual do Cofecon em nossas 58 
instalações, com um agradecimento especial à equipe de nosso Conselho que prepararam e deram todo o suporte 59 
necessário em dois dias para que acompanhasse os trabalhos. Justifica que por estar como suplente não está 60 
participando diretamente das comissões de trabalho e em relato da Comissão de Transparência, houve por parte 61 
do relator que acusou informações desatualizadas ou faltantes em nosso portal. O Gerente Executivo do Corecon, 62 
Amarildo Santos também havia recebido essa informação e que os ajustes haviam sido atualizados antes da 63 
Plenária do Cofecon, o que no dia não foi observado e mantiveram o relato, de qualquer maneira, relata o 64 
Conselheiro Luiz Rubin que já estamos em situação regularizada em nosso site. Também relata que o Cofecon 65 
foi procurado pelo jornalista Luis Nassif que sugere que o Cofecon realize um levantamento de dados com os 66 
impactos econômicos causados pela pandemia, mas se discutiu e ainda não temos um consenso sobre o formato. 67 
Outro assunto abordado foi a finalização de um documento do Cofecon a ser encaminhado para o Ministério da 68 
Economia com orientações da profissão do economista. Informa que o SINCE anteriormente previsto para 69 
setembro deste ano foi oficialmente cancelado, pode ser que se estude para 2021 sua realização e ainda para o 70 
dia do economista alguma live em homenagem a Celso Furtado. Para finalizar foi aprovado um texto da dívida 71 
dos Estados com questões polêmicas e que será encaminhado aos Regionais. Agradeço a oportunidade e desejo 72 
que a Conselheira Maria de Fatima Miranda tenha restabelecido à saúde em casa e que volte a acompanhar os 73 
trabalhos. As sugestões anteriormente indicadas por ela comporão as listas em homenagem a Mulher Economista 74 
e a Mulher Transformadora que será repassado para as indicações dos regionais. O Senhor Presidente Carlos 75 
Magno Andrioli Bittencourt agradece a participação do Conselheiro Federal Luiz Rubin. 4.2. Ofício 81/2020 e 76 
Resolução 2.051/2020/Cofecon – Procedimentos excepcionais para o pleito eleitoral de 2020: O Senhor 77 
Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt relata da inclusão de pauta deste ato, que recebeu do Cofecon a 78 
Resolução 2.051/2020 que trata dos procedimentos excepcionais para o pleito deste ano, onde pode ocorrer as 79 
inscrições através de e-mail e apenas nos prazos regulamentares o protocolo das candidaturas devem ser 80 
presenciais, além da abertura das reuniões da Comissão Eleitoral poderem ser por videoconferência, se assim se 81 
optar. 4.3. Ofício 82/2020/Cofecon e Resolução 2052/2020 – prorrogação do prazo até 31/08/2020 da não 82 
incidência de juros, multa, correção monetária e demais encargos sobre débitos; também esta inclusão na 83 
pauta se refere a prorrogação do Recred aos economistas em situação de inadimplemento até o próximo dia 31 84 
de agosto de 2020. 4.4. Pedido ao Cofecon do Economista Alcides Mário para utilizar a Plataforma do 85 
Cofecon para curso de Perícias: O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt relata que recebeu o 86 
contato do Coordenador de Perícias do Cofecon, e ex-presidente Econ. Paulo Dantas que foi procurado pelo 87 
economista Alcides Mario Amaral de Oliveira Junior, Reg. 5024, que solicita utilizar a plataforma EAD do 88 
Cofecon para ministrar um curso de 12h,  em contato com o Núcleo de Perícias do Corecon, chegamos a 89 
conclusão e sugerimos que se faça um piloto utilizando a plataforma de nosso regional e após avaliação, 90 
informar a coordenação do Cofecon o feedback para que possa ou não atender seu pedido. A plenária acata 91 
decisão.  5 – COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS: 5.1. Aprovação da prestação de contas do 92 
primeiro semestre do exercício 2020 - Resolução 015/2020: O Senhor Presidente passa a palavra ao presidente 93 
da Comissão de Tomada de Contas, Tiago Jazynski que apresenta aos demais Conselheiros, a Prestação de 94 
Contas do primeiro semestre de 2020 do CoreconPR, que em atendimento a resolução do Cofecon, pela 95 
pandemia, excepcionalmente passou de trimestral para semestral essa prestação de contas. Em demonstração das 96 
peças contábeis apresentadas, examinadas e analisadas na extensão julgada necessária. Relata que dentro do 97 
orçamento apresentado, as receitas correntes estão em 69% (sessenta e nove por cento) do total orçado para o 98 
exercício de 2020, isto em comparação com o ano anterior está em 98,37% (noventa e oito, vírgula trinta e sete 99 
por cento) o que é destaque do trabalho realizado neste cenário de pandemia e recessão global. No tocante as 100 
despesas previstas para o exercício atingiram-se 50,9% (cinquenta vírgula nove por cento) do previsto no ano, 101 
salienta que houve redução enorme pela queda das despesas de viagens, das diárias e pelo Enesul não ser 102 
presencial neste ano. O presidente Tiago Jazynski relata ainda que em comparação dos últimos cinco anos o 103 
Conselho conseguir atingir uma redução nas despesas nominais próximo a R$ 100.000,00 (cem mil reais) o que é 104 
objeto de elogio para as administrações que passaram e no corpo funcional que está atendo e trabalhando nesta 105 
redução. O Conselheiro Luis Alberto Ferreira Garcia relata a importância do trabalho realizado e que é 106 
primordial na recuperação dos valores dos economistas inadimplentes. O presidente da Comissão Tiago Jazynski 107 
conclui que a comissão posiciona-se a favor da aprovação das Contas do primeiro semestre de 2020. Após a 108 
explanação, o Senhor Presidente do CoreconPR coloca em votação a aprovação das contas e da Resolução 109 
015/2020, as quais são aprovadas pela Plenária. 6. EVENTOS/PRÊMIO/LIVRO: 6.1. Informes sobre a 24º - 110 
ENESUL Encontro de Economistas da Região Sul, por videoconferência; O Senhor Presidente Carlos 111 
Magno Andrioli Bittencourt, relata que já estamos com setenta e cinco inscrições confirmadas para o evento e 112 



que no nossa última edição do ENESUL, tivemos um público total de cento e sessenta participantes, estamos 113 
animados com o ritmo das inscrições, o tema é atrativo e tem demandado interesse por economistas e estudantes; 114 
relata ainda que todos os palestrantes estão confirmados e que o Cofecon nos repassará a titulo de ajuda 115 
financeira o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor abaixo das cotas previstas, mas entendemos que em 116 
época de pandemia esse valor vem a somar para a realização do evento. Aos conselheiros e delegados regionais, 117 
criamos um voucher com a inscrição gratuita para o ENESUL, pedimos se inscrever nos canais oficiais e suas 118 
participações são importantes para o Conselho. 6.2. Informe sobre a Live do dia do Economista; o Senhor 119 
Presidente passa a palavra ao Conselheiro Laércio Rodrigues de Oliveira coordenador do evento que relata que 120 
recebeu essa incumbência da presidência do Conselho e que por ocasião da COVID-19 nossos tradicionais 121 
eventos nas ruas das principais cidades do Estado onde os delegados regionais contribuem com as festividades 122 
alusivas ao Dia do Economista, com o EnTenda de Economia, em 2020 será no formato virtual através de uma 123 
live que faremos na parte da tarde do dia 13 de agosto. As inscrições já estão abertas e o pessoal da assessoria de 124 
comunicação criou um belo banner para esta divulgação. O mediador será nosso vice-presidente Eduardo André 125 
Cosentino que conduzirá o evento para os convidados: o Presidente Carlos Magno para a abertura e a palestra 126 
com o tema dos rumos da economia pré-pandemia, em seguida a delegada Luciana Aparecida Bastos falará sobre 127 
a economia na pandemia, o terceiro painel será dos rumos pós-pandemia apresentada pelo delegado José Maria 128 
Ramos e ainda uma abordagem atual da economia paranaense pelo Professor Doutor de Toledo, hoje fazendo 129 
pós-doutorado no Rio de Janeiro, Jandir Ferrera de Lima. Temos a certeza de que será um ótimo evento e 130 
contamos com a presença deste plenário para acompanhar o evento. O Senhor Presidente agradece a exposição e 131 
relata ainda que na manhã de hoje em reunião com os presidentes dos regionais e do Cofecon, está sendo 132 
efetuado eventos em todos os regionais e que serão divulgados nos canais do Cofecon, afinal, em sintonia todos 133 
devem contribuir e colaborar no que for necessário pois o sistema é um todo e o benefício é geral. Outro detalhe 134 
abordado nesta reunião foi o fato de que, o Presidente Lacerda do Cofecon afirma que Celso Furtado é sim 135 
economista há mais de trinta anos registrado no Estado do Rio de Janeiro à época ainda que não se utilizasse o 136 
termo ciências econômicas e sim estudos sociais que possuíam várias vertentes. E o que se afirmar ao contrário 137 
disso, se trata de fake News, a família do referido economista não entende essa crítica que tanto ainda se discute 138 
e que tanto ele contribuiu para a economia do país, um dos maiores nomes de nossa profissão. O Vice-Presidente 139 
Eduardo André Cosentino relata que a primeira faculdade de economia, fora das universidades públicas, foi 140 
criada em Curitiba com o nome de Faculdades de Estudos Sociais, existente ainda nos dias de hoje, conhecida 141 
como FESP, o que vem a corroborar com a informação da formação de Celso Furtado. O Senhor Presidente 142 
relata ainda que sua família está apoiando e teremos um grande evento do Corecon da Paraíba, terra natal de 143 
Furtado, por ocasião do centenário de seu nascimento. 6.3. Informe do 30º Prêmio Paraná de Economia; O 144 
Senhor Presidente passa a palavra ao coordenador do 30° Prêmio Paraná de Economia, conselheiro Sérgio Lopes 145 
que relata que o Conselho está num esforço para viabilizar este prêmio, enviamos para as IES e aos 146 
coordenadores e-mails e telefonemas solicitando a divulgação, sugestões e a participação no envio dos trabalhos 147 
acontecem que muitas Instituições ainda não voltaram às atividades, outras ainda em decorrência da pandemia 148 
está em trabalho remoto, o que inviabilizaria essa edição do prêmio. Em reunião com a comissão organizadora 149 
do 30° Prêmio Paraná de Economia e mais a presidência, passamos a sugestão de ter um numero mínimo de 150 
trabalhos inscritos, poder receber por e-mail os trabalhos, e ainda dentro das limitações sanitárias, deixar em 151 
aberto como será a premiação. Após discussão a Plenária aprova as alterações que se façam por Resolução, 152 
aprovada desde já, as alterações necessárias dentro do Regulamento do Prêmio, citadas e sugeridas pelos 153 
conselheiros Luis Alberto Ferreira Garcia, Daniel Rodrigues Poit, que entrou agora nesta reunião, e Sergio 154 
Lopes, com a colaboração ainda do gerente executivo Amarildo de Souza Santos onde teremos uma quantidade 155 
mínima de inscritos para sua realização, dez em cada categoria; o envio pela internet dos trabalhos já de posse 156 
dos coordenadores e demais que ainda não receberam, manter os trabalhos que foram recebidos pelo correio de 157 
forma física e os que ainda por ventura serão remetidos, observando que dentro de total isonomia e transparência 158 
os trabalhos não venham a possuir nenhuma marcação, nome, tema, pseudônimos que possam identifica-los pela 159 
Banca Julgadora, estes terão acesso apenas às monografias e fichas de avaliação, nada mais sendo enviado. Em 160 
se atendendo a estas premissas, o 30° Prêmio Paraná de Economia será continuado, em caso contrário, será 161 
postergado para o próximo ano, com formandos de 2019 e 2020, caso tenham. A plenária aprova a decisão 162 
através da Resolução 016/2020. 6.4. Informe sobre o Livro: A Economia Brasileira por Economistas 163 
Paranaense; O Senhor Presidente passa a palavra ao coordenador do Livro, conselheiro Sérgio Lopes que relata 164 
que o livro está pronto, com as alterações sugeridas e revisadas tanto pelo diagramador, quanto pela comissão e 165 
os autores e que ó próximo passo será o registro dos direitos Autorais que primeiramente seria somente do 166 
Conselho, mas que se a Plenária concordar, será estendido aos autores também. Após discussão a Plenária acata 167 
a decisão. Outro detalhe abordado será que como o livro é virtual houvesse um meio de demonstrar a quantidade 168 



baixada de nosso site para fins de acompanhamento e controle. O gerente executivo Amarildo de Souza Santos 169 
relata que é possível esse controle na página da internet do Conselho, apenas ajustar com os programadores. O 170 
Senhor Presidente relata e agradece ao trabalho de toda a coordenação para a realização deste projeto que é 171 
motivo de orgulho a nosso Conselho e que essa obra será lançada na abertura do nosso 24° ENESUL no próximo 172 
dia 27 de agosto. A Plenária aprova o lançamento. 7 - FUNCIONÁRIOS DO CORECONPR: 7.1. Acordo 173 
Coletivo de Trabalho 2020/2021; O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt relata que traz à 174 
pauta novamente, visto que fora postergado na Segunda Reunião Plenária de abril onde foram colocadas as 175 
propostas. O Conselheiro Luis Alberto Ferreira Garcia relata que em decorrência da pandemia e da situação 176 
atual, mesmo com a ciência de que os funcionários são o esteio desta casa, sabe das necessidades e sugere que se 177 
postergue um pouco mais. O Conselheiro Daniel Rodrigues Poit relata que é salutar e não menos importante essa 178 
sugestão do conselheiro Luis Garcia, mas que sugere uma votação dos conselheiros com a proposta de que seja 179 
aplicado o índice de 3,31% que é o INPC do período de abril de 2019 a março de 2020 sobre os salários e no 180 
vale-alimentação. O Senhor presidente solicita à Plenária se existe alguma outra sugestão ou proposta e em não 181 
se tendo mais opções, se coloca em votação as duas propostas: número um: postergação do reajuste, e a proposta 182 
número dois de que se aplique o índice nos salários e no vale-refeição, sendo que se ocorrer alguma melhora nas 183 
receitas perante as despesas, poder-se-á ser revisto um aumento complementar. Os conselheiros votam e por seis 184 
votos a cinco, a proposta número 2 (dois) é aprovada pela Plenária. 8 - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: O 185 
Senhor Presidente passa a palavra para o Conselheiro Sérgio Lopes presidente da Comissão de Fiscalização que 186 
relata brevemente os processos administrativos de inscrições e cancelamentos que posteriormente são deferidos 187 
ou indeferidos pelos membros da Plenária. 8.1 – Inscrições/ Cancelamentos: Inscrições: Registros Definitivos 188 
(deferidos): Normani Caboclo de Oliveira, Reg. 8765, UEPG, Delegacia de Ponta Grossa; Lucas Eduardo 189 
Martins, Reg. 8768, UEM, Delegacia de Londrina; Celso Achtenberg Roitman, Reg. 8769, UFRS, Delegacia de 190 
Curitiba; FESP, Delegacia de Curitiba; Raphael Amaral Luiz, Reg. 8771, UEM, Delegacia de Maringá. Registro 191 
sem Diploma para ‘Definitivo’ Transformação - Economista (deferido): Marcio Rambo, Reg. 8764, 192 
UNIOESTE, Delegacia de Francisco Beltrão; Oziel Nunes de Jesus Conrado, Reg. 8767, Santa Cruz, Delegacia 193 
de Curitiba; Felipe Rufinatto Rosalen, Reg. 8772, UNIOESTE, Delegacia de Cascavel; Registro Definitivo 194 
Recém Formado Economistas (deferido): Marcelo Vilela de Carvalho Costa, Reg. 8766, UEM, Delegacia de 195 
Maringá; Registros de Pessoa Jurídica (deferido): Pinheiro Machado Asses. Econômica Financeira, Reg. 708, 196 
Delegacia de Curitiba; 8.2 Processos da Fiscalização: Cancelamento por Falecimento: Rafaela Amorim Pires, 197 
Proc. Adm. Adm. 127/20, Reg. 7568, a partir da data do óbito, ou seja, 06/07/2019. Há débito da anuidade de 198 
2020, sendo cancelada conforme legislação; Suspensão de Registro por desemprego (deferidos): Patrícia 199 
Leffer Ogata, Proc. Adm. 141/20, Reg. 4763, a partir da data do envio do requerimento assinado, isto é, 28.07.20 200 
até 28.07.21. Há TCD das anuidades de 2013 a 2019 e débito da anuidade de 2020 (proporcional); Suspensão de 201 
Registro por inatividade (deferido): Invescon Participações Ltda., Proc. Adm. 035/20, Reg. 410, a partir da 202 
data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 27/01/2020, há débito da Anuidade 2020 (proporcional). 203 
Cancelamento do Registro por não exercício (deferidos): Jessica Adriana Peterson, Proc. Adm. 131/20, Reg. 204 
8691, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 08/07/2020; a partir da data do protocolo e 205 
requerimento assinado, isto é, 20/01/2020; Cancelamento do Registro por aposentadoria (deferido) Marcia 206 
Bocchino Bueno Loiacano, Proc. Adm. 137/20, Reg. 2300, a partir da data do protocolo e requerimento 207 
assinado, isto é, 17.07.20. Há TCD das anuidades de 2013 a 2019. Exercício Ilegal da Profissão: Sérgio Lopes 208 
relata os seguintes processos: Debora Rocha de Arruda, Proc. Adm. 273/16: Esta profissional é empregada da 209 
Empresa Batistella Administração e Participações S.A., ocupando o cargo de Analista Financeira e graduada em 210 
Administração. O seu processo foi apreciado na plenária 14.02.2020 (fls. 19), cuja decisão foi pela aplicação da 211 
multa embora a função seja compartilhada com o Administrador; Luciana Trevisan, Proc.Adm. 275/16, também 212 
funcionária da empresa Batistella Administração e Participações S.A., ocupa o cargo de Analista de Crédito e 213 
com formação em Tecnóloga em Gestão Financeira cujo processo foi apreciado na plenária de 29.06.2020 que 214 
entendeu pelo arquivamento, considerando que as funções são compartilhadas entre o Economista e o Tecnólogo 215 
em Gestão Financeira (Ata linha222 a 225). Deliberado pelo encerramento do Processo Administrativo, 216 
adotando o mesmo tratamento dispensado ao Proc. Adm. 275/2016, na reunião plenária de 29/06/2020, em que 217 
foi considerado que a documentação apresentada demonstra que as funções desempenhadas pela interessada são 218 
compartilháveis com a do profissional Administrador, portanto, não caracterizando o exercício ilegal do 219 
profissional economista. João Carlos Mendes Tempski Filho – Proc. Adm. 230/16: Após recebimento das 220 
informações por parte da Fundação Itaipu, e com apreciação da Comissão de Fiscalização, em 27/07/2016, foi 221 
emitido o auto de infração 318/16 contra o interessado, comunicando que o mesmo será multado, e considerando 222 
a recusa em receber o fiscal do Corecon, prevalecendo assim o entendimento do contido em fls. 33 que consta 223 
informação prestada pela própria FIBRA que o interessado, é graduado em Administração e exerce o cargo de 224 



Analista de Investimentos, portanto atividades próprias do profissional Economista. (Relator anterior), Fl. 58 - 225 
Em 11/07/2019, após apreciação do processo pela plenária do CoreconPR, foi comunicada a multa para o 226 
interessado pelo exercício ilegal da profissão. Em 26/07/2019, foi apresentado recurso (fls. 60 a 66). Apreciado 227 
pela assessoria jurídica do CoreconPR, no qual de antemão verifica-se sua tempestividade, preenchendo com os 228 
pressupostos de admissibilidade. Solicito manifestação da plenária quanto a manutenção da multa com envio ao 229 
Cofecon como recurso de instância ou retificando entendimento e arquivando o processo. Deliberação da 230 
plenária/relator: Considerando a declaração da empresa Fundação Itaipu-BR de Previdência e Assistência Social-231 
FIBRA, de que o interessado exerce a função de Analista de Investimento (fl. 33), portanto que o interessado 232 
exerce atividades inerentes à da profissão economista, desconsideram-se as alegações apresentadas na defesa 233 
(fls. 60-66) de que o requerente exerce outra função na empresa não relacionada à do profissional economista, e 234 
delibera pelo prosseguimento do Processo Administrativo, conforme procedimentos de praxe, ao Cofecon. 235 
Milton Severino Padilha – Proc. Adm. 228/16: Em 13/06/2019, após apreciação do processo pela plenária do 236 
CoreconPR, foi comunicada a multa para o interessado pelo exercício ilegal da profissão. Em 16/07/2019, foi 237 
apresentado recurso (fls. 60 a 67). Apreciado pela assessoria jurídica do CoreconPR, no qual de antemão 238 
verifica-se sua tempestividade, preenchendo com os pressupostos de admissibilidade. Solicito manifestação da 239 
plenária quanto a manutenção da multa com envio ao Cofecon como recurso de instância ou retificando 240 
entendimento e arquivando o processo. Deliberação da plenária/relator: Considerando a declaração da empresa 241 
Fundação Itaipu-BR de Previdência e Assistência Social-FIBRA de que o interessado exerce a função de 242 
Analista Financeiro (fl. 28), portanto, que o requerente continua exercendo atividades privativas de economista, 243 
desconsideram-se as alegações apresentadas na defesa (fls. 60-66) de que ele exerce outras atividades não 244 
inerentes à do profissional economista, e delibera pelo prosseguimento do Processo Administrativo, conforme 245 
procedimentos de praxe, ao Cofecon; Fabio Anderson Miguel – Proc. Adm. 007/13B: Em 31/07/2019, foi 246 
comunicada multa ao interessado, com prazo de 15(quinze) dias para Providências (fls.49). Em 09/01/2020, foi 247 
efetuado termo de confissão de dívida para pagamento da multa ora lavrada. Em 15/01/2020, foi realizado 248 
registro, portanto o presente processo deve ser arquivado, considerando a regularização por parte do interessado. 249 
Deliberação da plenária/relator: Deferido o arquivamento do processo considerando a devida regularização das 250 
pendências pelo interessado, com o pagamento de multa e efetivação do Registro Profissional junto ao Corecon; 251 
Zapping Assessoria Cons. Treinamento Emp. Ltda. – Proc. Adm. 628/17: Após apreciação pela plenária, em 252 
25/10/2019, foi comunicada multa para a interessada (fls. 34). Foi apresentado recurso (fls. 35 a 52). Nas fls. 53, 253 
o mesmo foi apreciado pela Assessoria jurídica quanto a sua admissibilidade, que entendeu preenchidos os 254 
pressupostos mínimos. Desta forma, a plenária deve manifestar-se quanto à continuidade do processo com envio 255 
para o Cofecon ou retificar entendimento e arquivar o mesmo. Deliberação da Plenária/Relator: Pelo 256 
arquivamento do Processo Administrativo em função da interessada ter efetuado alteração no seu objeto social, 257 
através da 5ª Alteração Contratual; Hayar & Moro Ltda. – Proc. Adm. 336/17: Após apreciação em plenária do 258 
presente processo, em 22/11/2019 foi comunicada multa pelo exercício ilegal da profissão. Em 05/12/2019, foi 259 
apresentado recurso (fls. 29 a 39), que encaminhado para apreciação do jurídico, entendeu pelo preenchimento 260 
dos pressupostos de admissibilidade. Desta forma, a plenária precisa posicionar-se quanto a manter a decisão e 261 
os autos seguirem para o Cofecon ou retificar com arquivamento do processo. Deliberação da Plenária/Relator: 262 
Pelo prosseguimento do processo, com o devido encaminhamento ao COFECON, considerando que apesar da 263 
defesa da interessada alegar que as atividades são compartilháveis com as de administração, não apresentou o 264 
devido registro no CRA, portanto, mantendo-se em situação de exercício ilegal da profissão de economista. 9 - 265 
DESIGNAÇÃO DO ECONOMISTA LUIZ ANTÔNIO DE CAMARGO FAYET, COMO 266 
REPRESENTANTE DO CORECONPR, NO CONSELHO TEMÁTICO DE INFRAESTRUTURA-MPP - 267 
PORTARIA 010/2020; O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt relata que o Corecon participa 268 
desse Conselho Temático de Infraestrutura e as reuniões acontecem às terças-feiras e o ex-presidente Luiz 269 
Antonio de Camargo Fayet participa e será nosso representante neste conselho, ele é atuante e hoje consultor do 270 
Congresso Nacional no assunto relativos a contratos de pedágios. Após discussão a Plenária aprova a indicação e 271 
a Portaria 010/2020; 10 - ASSUNTOS GERAIS: 10.1 – Informes do Sindecon-PR: O Senhor Presidente 272 
Carlos Magno Andrioli Bittencourt passa a palavra ao presidente do Sindecon-PR e Conselheiro Odisnei 273 
Antonio Bega que relata que não tem muitas atividades em decorrência da pandemia. O Senhor Presidente 274 
Carlos Magno Andrioli Bittencourt, agradece e relata que os recursos amealhados do curso de pericia realizado 275 
em 2019 em Cascavel com a parceria, foi utilizada a nossa parte de direito para as seguintes aquisições: a mesa 276 
de reuniões que pertencia ao Sindicato e que será incorporado ao nosso patrimônio e mais uma parte para 277 
ampliação de nosso arquivo aonde ficam os documentos dos registros dos economistas e das empresas. 10.2 – 278 
Informes do Núcleo de Perícia: O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt passa a palavra ao 279 
coordenado do Núcleo, Tiago Jazynski que relata que em reunião do núcleo para retornar as atividades, se 280 



decidiu, pela impossibilidade de cursos, que será realizado na segunda quinzena de outubro atividades na 281 
plataforma virtual do Corecon para os peritos e economistas, será formatada a programação e já fizemos um 282 
contato com Desembargador do TJ de Goiás que fará a abertura. Em breve informaremos os participantes, as 283 
lives e as datas. A conselheira Itaiana Patrícia de Souza relata que o núcleo de Recuperação Judicial também 284 
pode contribuir para este evento e solicita ao coordenador que se faça uma abertura para um painel sobre o tema 285 
recuperação judicial, o que será atendido, o mesmo vale para o núcleo de mediação e arbitragem no qual a 286 
conselheira Angeliz Suckow entrou em contato com a assessoria da presidência, com este pedido. O Senhor 287 
Presidente agradece a contribuição. 10.3 – Informe Curso Preparatório para provas da ANPEC: O Senhor 288 
Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt passa a palavra para o conselheiro Daniel Rodrigues Poit que 289 
relata o interesse de que seja ofertado novamente por este Regional o curso preparatório para a prova da ANPEC, 290 
excepcionalmente em EAD o que pode também ser um diferencial e aponta a redução de custos para os alunos 291 
interessados, o fato de abranger uma gama maior de alunos de diversas regiões e ainda que os professores que 292 
ministrarão os respectivos módulos são professores doutores e com isto apresenta alto nível de conhecimento 293 
dentro de cada especialidade, relata ainda que também será ofertado um módulo na língua inglesa o que é um 294 
diferencial e a ANPEC também adota as notas com proficiência em língua estrangeira. O planejamento está bem 295 
adiantado e informaremos a ementa para iniciarmos a divulgação. O Senhor Presidente agradece pelo trabalho e 296 
exposição. 10.4 – Palavra aberta aos conselheiros: O Senhor Presidente Carlos Magno passa a palavra para o 297 
conselheiro Daniel Rodrigues Poit que relata que a jornada de perícia será muito produtiva e que como, 298 
atualmente exerce um cargo de diretor da APEPAR pode contribuir com o evento, trazendo essa Entidade para 299 
participar e aproximar do Conselho, o conselheiro Tiago Jazynski agradeceu a oferta e sim, será discutida essa 300 
participação. O conselheiro Luis Alberto Ferreira Garcia relata com alegria que chega ao final, após 33 anos seu 301 
ciclo junto à UNIOESTE Cascavel, e que sair de cena é tão ou mais difícil do que ingressar em uma carreira, 302 
mas juntamente com os dez anos como Oficial do exército brasileiro sente a alegria de um dever cumprido, e 303 
agradece a todos que o acompanharam nestas longas jornadas. O conselheiro Laércio Rodrigues de Oliveira 304 
relata e lembra aos conselheiros que possuem grupos de whatsapp que compartilhem o convite e se inscrevam 305 
para nossa live do dia do Economista do próximo dia 13. O conselheiro Sérgio Lopes relata e parabeniza o 306 
conselheiro Luis Garcia pelas homenagens recebidas da UNIOESTE e ao trabalho de toda a equipe de 307 
fiscalização, jurídico com clareza tem se apresentado e os demais envolvidos nos eventos e premiações que 308 
também o apoiam e são fundamentais para sua realização. O Senhor Presidente relata os aniversariantes do mês 309 
foram a conselheira Solídia Elizabeth dos Santos e o gerente Amarildo de Souza Santos, desejando felicidades a 310 
ambos, a Plenária comenta e também os parabeniza.  10.5 – Próxima Reunião Plenária: O Senhor Presidente 311 
relata que a próxima Reunião Plenária com a possibilidade de vir a ser ainda virtual, será realizada no dia 16 de 312 
outubro de 2020, sexta-feira, com primeira convocação às 14 horas e trinta minutos e segunda convocação às 15 313 
horas. 11 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e às 314 
dezessete horas e trinta minutos dá por encerradas a transmissão e os trabalhos, dos quais eu, Gilberto Coelho de 315 
Miranda Junior, Assessor da Presidência, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinado por 316 
mim, pelo Presidente e Gerente Executivo do Conselho Regional de Economia da 6ª Região/PR. Curitiba, ao 317 
sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. 318 
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