
ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA NA FORMA DE VIDEOCONFERÊNCIA DO 1 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 6ª REGIÃO – PARANÁ, REALIZADA EM 16 DE 2 
DEZEMBRO DE 2020. Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, realizou-se a Oitava 3 
Reunião Ordinária do Conselho Regional de Economia, no formato de videoconferência, pela plataforma 4 
Zoom, em sua sede própria, situada à Rua Professora Rosa Saporski, 989, Mercês, Curitiba - Paraná, sob a 5 

presidência do Economista Carlos Magno Andrioli Bittencourt, com a presença do Vice-Presidente Eduardo 6 
André Cosentino, dos Conselheiros Efetivos: Odisnei Antonio Bega, Daniel Rodrigues Poit, Laércio 7 
Rodrigues de Oliveira, Sergio Lopes, Juarez Trevisan, Andréa Cristhine Prodohl Kovalczuk, Luis Alberto 8 
Ferreira Garcia e Tiago Jazynski, dos Conselheiros Suplentes: Adriana Ripka e Augusta Pelinski Raiher.  9 

Justificaram ausências, as quais foram acatadas pelo Plenário, das Conselheiras Efetivas Elhanã Maria 10 
Moreira Marcelino Kaio, por contrair COVID-19, Mirian Beatriz Schneider por motivos profissionais. 11 
Conforme prevê o Regimento Interno do CoreconPR, em seu Art. 8º, parágrafo 1º, os Conselheiros Efetivos 12 
ausentes serão substituídos pelos Conselheiros Suplentes presentes, por designação do Presidente, ouvido o 13 
Plenário. Assim, passam à condição de efetivos, somente para referida sessão as Conselheiras Suplentes 14 

Adriana Ripka e Augusta Pelinski Raiher. Contando ainda com a presença do gerente executivo do 15 
CoreconPR, Amarildo de Souza Santos, do assessor da presidência Gilberto Coelho de Miranda Junior e 16 
dos integrantes do Setor de Fiscalização do Corecon: Mauri Hidalgo, Alexandre Alves Ribeiro e Eneida 17 
Miranda Machado e do procurador jurídico Ovídio Machado, da Conselheira Federal Maria de Fatima 18 

Miranda e da assessora de imprensa Inês Dumas. 1 - ABERTURA DO PRESIDENTE DO 19 
CORECONPR: Às quinze horas o Senhor Presidente declara aberta a sessão, tendo atingido o número 20 
regimental de Conselheiros presentes na sessão virtual, passando a leitura da pauta da referida reunião. 21 
Inicialmente, o Senhor Presidente agradece as presenças dos conselheiros e demais convidados e 22 
participantes neste formato de videoconferência, em conformidade à determinação do Cofecon. O Senhor 23 

Presidente solicita ainda a inclusão de pauta dos itens 3.3.1 – posse e eleição de presidente e vice do 24 
Conselho Federal e o item 3.4 – resolução 2059/2020 que institui procedimentos eleitoral em virtude da 25 
pandemia e ainda a inversão de pauta no relato do Comitê de Ética que será relatado pela Conselheira 26 
Suplente Augusta Pelinski Raiher que terá que se ausentar logo após. Após o relato a Plenária aprova as 27 

solicitações da Pauta. 1.1. Participações em eventos e reuniões, representando o CoreconPR: O Senhor 28 
Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt relata as atividades com representantes do Conselho: 1.1.1. 29 
Dias 17,24/11/2020, e 01,08 e 15/12/2020 participação do presidente, vice e economista Luiz Antonio 30 
Fayet na reunião virtual do Conselho Temático de Infraestrutura-MPP; 1.1.2. Dia 25/11/2020 - Reunião da 31 
Comissão Julgadora do 8º Prêmio Gestor Público, participação Presidente Carlos Magno; 1.1.3. Dia 32 

25/11/2020 - Evento premiação no COREN, virtual representado pela Conselheira Suplente Adriana Ripka; 33 
1.1.4. Dia 27/11/2020 - Solenidade de Premiação do 30º. Prêmio Paraná de Economia, com a participação 34 
do Presidente, do Vice, e do coordenador Sergio Lopes; 1.1.5. Dia 30/11/2020 - 700ª. Sessão Plenária do 35 
Cofecon, virtual, participação da Cons. Fed. Maria de Fatima Miranda; 1.1.6. Dia 01/12/2020 - Assembleia 36 
de Delegados Eleitores, virtual Cofecon, participação do Delegado Eleitor Carlos Magno; 1.1.7. Dia 37 

08/12/2020 - Reunião virtual do Comitê do Monitoramento e Prevenção de medidas contra o COVID-19, 38 
representado pelo Assessor Gilberto Miranda; 1.1.8. Dia 10/12/2020 - Evento Perspectivas da Economia 39 
para 2021, virtual, participação do Presidente Carlos Magno, vice-presidente Eduardo Cosentino e 40 
economistas representantes das entidades FAEP, FIEP, FECOMÉRCIO, DIEESE, UP e DATACENSO); 41 

1.1.9 Dia 10/12/2020 - Solenidade de Premiação virtual do 8º. Prêmio Gestor Público do Paraná, 42 
promovido pelo SINDAFEP com a participação do Presidente Carlos Magno. 1.1.10. Participação da 43 
Conselheira Federal Maria de Fatima Miranda na 17ª.Convenção da CONAMPE em Florianópolis. 2. 44 
APROVAÇÃO DA ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020, REALIZADA POR 45 
VIDEOCONFERÊNCIA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020: O Senhor Presidente Carlos Magno 46 



Andrioli Bittencourt, informa que a Ata foi enviada por e-mail a todos os Conselheiros e consulta se existe 47 
algo a ser comentado. Houve algumas pequenas intervenções solicitadas pelo Presidente e pelo Conselheiro 48 
Efetivo Odisnei Antonio Bega, já corrigidas. E com mais nada a comentar, a Plenária a declara aprovada. 3. 49 
COFECON: 3.1: Notícias do Cofecon: O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt passa a 50 
palavra para a Conselheira Federal Maria de Fatima Miranda que relata que houve duas reuniões plenárias 51 

do Cofecon, a primeira reunião ocorreu no dia 28 de novembro onde aconteceu a eleição do terço dos novos 52 
conselheiros federais e o relato dos conselheiros e suas atividades durante a pandemia. A outra reunião, 53 
ampliada se realizou nos dias 11 e 12 de dezembro e o presidente Lacerda relatou que em contato com o 54 
INEP tínhamos a informação de que dentre os avaliadores dos cursos de economia, não havia nenhum 55 

economista entre os avaliadores, o que causou espanto e conseguimos a indicação de pelo menos um 56 
profissional economista. Outro fato discutido foi que em reunião do “Conselhão” preocupados com a Lei 57 
em tramitação pela extinção dos Conselhos, à exceção da OAB, Medicina e Engenharia, também estamos 58 
atentos à informação de que está sendo previsto a redução para os valores das anuidades dos conselhos. O 59 
Presidente Lacerda relatou que nos dias 22 e 23 de janeiro ocorrerá a reunião plenária ampliada, mas ainda 60 

não será festiva. Acontece que quando a pandemia oferecer condições será realizado a cerimonia de posse 61 
presencial e festiva. Outro detalhe discutido foi que quando era apresentada a lista de nomes e entidades 62 
para escolha dos regionais e mais uma indicação para personalidade do ano, dificilmente as indicadas dos 63 
regionais tinham possibilidade de êxito, de agora em diante serão sugeridos às indicações dos regionais que 64 

conjuntamente comporão a lista para escolha das plenárias. não ocorreu reunião do Conselho Federal entre 65 
nossas Plenárias e que estão ocorrendo encontros regionais por videoconferência e a ativa participação do 66 
Senhor Presidente Antonio Corrêa de Lacerda nestes encontros, relata ainda que a Comissão de Mulheres 67 
Economistas do Cofecon lançou uma Nota de repúdio por ocasião do crime de homicídio ocorrido em Santa 68 
Catarina. A Conselheira Efetiva Andrea Prodohl Kovalczuk indaga se essa Nota será disponibilizada e a 69 

Conselheira Federal Maria de Fatima indica que será disponibilizada no grupo de whatsapp dos 70 
Conselheiros. Relata ainda e parabeniza pelas duas chapas que concorreram em nossa eleição em especial a 71 
chapa vencedora e se coloca à disposição para continuar como intermediadora do Paraná junto ao Cofecon. 72 
O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt agradece a participação da Conselheira Federal 73 

Maria de Fatima Miranda.  3.2 Informes sobre as Eleições no Cofecon: O Senhor Presidente Carlos 74 
Magno Andrioli Bittencourt passa a palavra para a Conselheira Maria de Fatima que relata que ocorreu a 75 
eleição virtual para o presidente e vice para o exercício 2021 sendo reconduzido o economista Antonio 76 
Corrêa de Lacerda e Denise Kassama Franco do Amaral, pela pandemia não pode ser presencial e quem 77 
assinou a Ata foi o conselheiro mais antigo, o presidente eleito e o presidente da comissão eleitoral do 78 

Cofecon todos de assinatura digital. 3.3. Informe sobre o Dossiê Eleitoral 2020 do CoreconPR: O Senhor 79 
Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt relata que recebemos o comunicado de que nosso Dossiê 80 
Eleitoral 2020 foi aprovado pelo Cofecon sem ressalvas e agradece à coordenação e a Comissão Eleitoral 81 
pelo trabalho realizado no pleito com duas chapas concorrentes. 3.4. Resolução 2.059, de 14 de dezembro 82 
de 2020 – Altera dispositivo da Resolução n° 2.051, de 03 de agosto de 2020, a qual institui 83 

procedimentos excepcionais para o pleito eleitoral no âmbito do Sistema Cofecon/Corecon, em razão 84 
da pandemia do novo Coronavírus: O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt relata que 85 
recebeu a minuta com aval da Assessoria Jurídica do CoreconPR que dispõe sobre os novos Conselheiros e 86 
a eleição de forma eletrônica em ambiente eleitoral devido a pandemia. 3.4.1 Resolução 023/2020 do 87 

CoreconPR Posse dos novos Conselheiros e eleição para presidente e vice-presidente na forma 88 
eletrônica e em ambiente virtual: O Senhor Presidente relata que em conformidade com a Resolução 89 
2.059, de 14 de dezembro de 2020, do Cofecon que também deverá ser realizado de forma eletrônica em 90 
ambiente virtual a escolha e votação para o cargo de presidente e vice-presidente do CoreconPR na primeira 91 
reunião extraordinária do ano de 2021. Após discussão a Plenária aprova a Resolução.  4 - COMISSÃO 92 



DE TOMADA DE CONTAS: 4.1 - Aprovação da 1ª Reformulação Orçamentária de 2020 - Resolução 93 
021/2020: Dando continuidade, o Senhor Presidente do CoreconPR passa a palavra ao Conselheiro Tiago 94 
Jazynski, Presidente da Comissão de Tomada de Contas, que apresenta aos demais conselheiros, a proposta 95 
da 1ª reformulação orçamentária do exercício de 2020. Em conformidade com a legislação vigente, levamos 96 
à apreciação dos Senhores Conselheiros, através de relatórios, a 1ª Reformulação Orçamentária deste 97 

CoreconPR relativa ao exercício de 2020.  Salienta que o estudo da reformulação foi discutido em reunião 98 
virtual da Comissão de Tomada de Contas, em conjunto com o Vice Presidente e do Gerente Executivo e 99 
que a proposta visa adequar as contas do CoreconPR ao comportamento da execução orçamentária. 100 
Contudo conclui-se que a comissão se posiciona a favor da aprovação da referida reformulação visto que 101 

ocorreram reduções significativas nas despesas em virtude dos eventos e Plenárias estarem sendo realizado 102 
em videoconferência, o que deixam de se pagar diárias e deslocamentos dos Conselheiros, palestrantes, 103 
funcionários e convidados pela atual restrição de saúde em decorrência da pandemia. Após apresentação, o 104 
Senhor Presidente coloca em votação a proposta da 1ª Reformulação Orçamentária de 2020 e da Resolução 105 
021/2020, as quais são aprovadas pela Plenária.  4.2 - Aprovação das Contas do 3º Trimestre de 2020 - 106 

Resolução 021/2020: O Presidente da Comissão de Tomada de Contas Conselheiro Tiago Jazynski, 107 
apresenta aos demais Conselheiros, a Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2020 do CoreconPR, 108 
demonstrada nas peças contábeis apresentadas, examinadas e analisadas na extensão julgada necessária. 109 
Também em reunião virtual desta Comissão mais a presença do Vice-Presidente e do Gerente Executivo do 110 

CoreconPR. Conclui-se que a comissão se posiciona a favor da aprovação das Contas do 3º Trimestre de 111 
2020. Após a explanação, o Senhor Presidente do CoreconPR coloca em votação a aprovação das contas e 112 
da Resolução 021/2020, as quais são aprovadas pela Plenária. 4.3 - Aprovação da Proposta 113 
Orçamentária para 2021 - Resolução 021/2020: Dando sequência o Conselheiro Tiago Jazynski, 114 
Presidente da Comissão de Tomada de Contas, apresenta aos demais Conselheiros em cumprimento ao que 115 

determina a legislação vigente, levamos à apreciação dos demais conselheiros a Proposta Orçamentária 116 
relativa ao exercício de 2021, demonstrada nas peças contábeis apresentadas, examinadas e analisadas na 117 
extensão julgada necessária. Concluindo, esclarecemos que os demonstrativos apresentados espelham as 118 
receitas e despesas previstas para o exercício de 2021, estimadas com base em comportamento histórico, e 119 

visando a adequação das metas deste Conselho com a disponibilidade de recursos. Se, no decorrer do 120 
exercício a execução orçamentária demonstrar necessidade, deverá ser efetuado retificações ou 121 
reformulações do orçamento. Conclui-se que as informações, os relatórios apresentados foram colocados 122 
com clareza, com transparência e sem ressalvas e a comissão posiciona-se a favor da aprovação da Proposta 123 
Orçamentária de 2021. Após, o Senhor Presidente coloca em votação a aprovação da Proposta 124 

Orçamentária para o Exercício de 2021, através da Resolução 021/2020, as quais são aprovadas pela 125 
Plenária; 4.4 – Demonstrativo da Situação Financeira do CoreconPR: O Conselheiro Tiago Jazynski, 126 
apresenta aos demais Conselheiros os relatórios consolidados do período de janeiro a novembro de 2020 e o 127 
comparativo com o mesmo período do ano anterior e relata que mesmo em grave situação de pandemia, as 128 
receitas não foram muito impactadas mas as despesas em muito foram reduzidas, já justificadas pelas 129 

reuniões em videoconferências e eventos virtuais, mesmo assim tem-se a ciência de que precisamos ficar 130 
muito atentos para que em futuro próximo não tenhamos dificuldades de caixa. O Conselheiro Daniel 131 
Rodrigues Poit relata que por motivos profissionais, precisou se ausentar da reunião da Comissão de 132 
Tomada de Contas para acompanhamento e relato nesta sessão, mas que fique registrado o endosso seu pelo 133 

que se apresentou e se decidiu pela Comissão. O Conselheiro Luis Alberto Ferreira Garcia relata que os 134 
nossos controles são muito bem feitos, criteriosos e os ajustes são realizados sempre que necessários. A 135 
pandemia nos ajudou a reduzir ainda mais as despesas e que na pós-pandemia, sugere que continue com 136 
alguns eventos e reuniões de forma virtual assim mantendo as despesas num patamar mais baixo, citando o 137 
caso da entrega do Prêmio Paraná como se realizou e se gastou. O Senhor Presidente agradece o empenho e 138 



a participação de todos nesta importante Comissão e seus objetivos sendo alcançados. 5 – COMISSÃO DE 139 
ÉTICA: 5.1. Informes e procedimentos sobre os processos em andamento: O Senhor Presidente passa a 140 
palavra à conselheira Augusta Pelinski Raiher, membro da Comissão de Ética que relata os onze processos 141 
em andamento, processos 434/20 e 490/20 Paschoal Ariel Arrechea com o relator; processo 470/19 Sergio 142 
Porto da Luz em poder da presidente da Comissão de Ética, Elhanã Marcelino Kaio; processos 022/20 e 143 

041/20 Valter Mendes Aguiar ainda com o setor de fiscalização, aguardando documentos; processo 053/20 144 
Jaqueline F.Rodrigues em poder do Conselheiro Odisnei Antonio Bega aguardando relato para 145 
admissibilidade. O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt relata que ainda temos cinco 146 
processos para serem distribuídos aos conselheiros para relato e a plenária votar sua admissibilidade, 147 

lembramos que pela pandemia os processos ainda não estão sendo julgados, apenas nomeando relatores. Os 148 
processos são os seguintes: 178/20 e 228/20 Fernando Ribas Mano, que a plenária indicou como relator a 149 
conselheira suplente Adriana Ripka; processos 207/20 e 216/20 contra Renê Galicioli que a plenária indica 150 
o conselheiro Efetivo Odisnei Antonio Bega como relator e o processo 206/20 Berenice Fabiewicz que o 151 
indicado foi o conselheiro Efetivo Tiago Jazynski. Após a distribuição, o Senhor Presidente agradeceu a 152 

conselheira Augusta Pelinski e aos conselheiros relatores. 6- COMISSÃO DO 30º. PRÊMIO PARANÁ 153 
DE ECONOMIA: 6.1. Informe sobre a solenidade de entrega: O Senhor Presidente Carlos Magno 154 
Andrioli Bittencourt passa a palavra para o Coordenado do Prêmio Paraná, Conselheiro Sergio Lopes que 155 
relata que neste ano atípico e em diversas oportunidades se cogitou em cancelar o evento, mas trabalhamos 156 

e fomos adiante, claro que gostaríamos de prestigiar as Universidades e em especial a UNICENTRO que 157 
abriu as portas para que fizéssemos lá a Solenidade de Entrega do Prêmio, não pudemos e de forma virtual 158 
realizamos com esmero. Sentimos falta de uma apresentação cultural, uma palestra, o contato com os 159 
alunos, que esperamos que em breve possamos voltar. Pelo fato de ser uma experiência única, fizemos 160 
dentro de nossas possibilidades e foi um sucesso, agradeço em especial ao Senhor Presidente, ao Vice e a 161 

todos os que contribuíram para o êxito do 30º. Prêmio Paraná de Economia. O Senhor Presidente agradece e 162 
parabeniza a todos os envolvidos. 6.2. Despesas e Receitas: O Senhor Presidente passa a palavra para o 163 
Coordenador do Prêmio Paraná, Conselheiro Sergio Lopes que relata que em virtude da pandemia ficamos 164 
impossibilitados de conseguir patrocínios, agradecendo ao apoio que tivemos do Cofecon e do 165 

SINDECON-PR totalizando R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e quanto as despesas: premiação, 166 
banca, e demais despesas correntes, totalizando R$ 18.468,00 (dezoito mil, quatrocentos e sessenta e oito 167 
reais), o que nos aufere um saldo negativo de R$ 12.968,00 (doze mil novecentos e sessenta e oito reais). O 168 
Senhor Presidente agradece ao informe, e também justifica que por ser um ano atípico, não encontramos 169 
meios de patrocínio, mesmo assim o evento se realizou.  7 – FUNCIONÁRIOS DO CORECONPR: 7.1. 170 

Reavaliação do percentual de ajuste de salários: O Senhor Presidente relata que seria apreciado ao final 171 
deste ano a reivindicação dos funcionários do Conselho, orientados por seu Sindicato, buscando os 5% de 172 
reajuste para o ano de 2020. Após discussão a Plenária, rejeitou a proposta e manteve a decisão anterior. 8. 173 
DELEGACIAS REGIONAIS DO CORECONPR: 8.1. Extinção da Delegacia de Santo Antonio da 174 
Platina – Resolução 022/2020: O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt passa para o 175 

coordenador das Delegacias Regionais, Conselheiro Laércio Rodrigues de Oliveira que relata que devido ao 176 
encerramento dos cursos de economia na região de Santo Antonio da Platina, infelizmente tomamos a 177 
decisão de extinguir a referida delegacia. Todos os municípios que esta abrangia passam a ser incorporada 178 
pela Delegacia de Cornélio Procópio. Após discussão, a Plenária aprova a Resolução. 8.2. Definição dos 179 

Delegados Regionais para o mandato 2021/2022: O coordenador das Delegacias Regionais, Conselheiro 180 
Laércio Rodrigues de Oliveira relata que em virtude da saída de alguns delegados o Conselho recebeu as 181 
indicações dos novos nomes para os cargos de Delegados Regionais que irão contribuir para as atividades 182 
do Conselho em suas respectivas região no próximo biênio, são os seguintes: Delegacia de Apucarana em 183 
substituição ao Delegado Antonio Pereira da Silva, a Delegada Tânia Terezinha Rissa, CoreconPR 6420; 184 



Delegacia de Campo Mourão continuará a Delegada Luciana Aparecida Bastos, CoreconPR 6495; 185 
Delegacia de Cascavel em substituição ao Delegado Álvaro Bizinela, o Delegado Rafael Schimanski 186 
Gwadera, CoreconPR 8672; Delegacia de Cornélio Procópio continuará o Delegado Orlando Batista da 187 
Fonseca, Corecon 2718; Delegacia de Foz do Iguaçu continuará o Delegado Nilson Nagata, CoreconPR 188 
7389; Delegacia de Francisco Beltrão em substituição ao Delegado José Maria Ramos, o Delegado Marcelo 189 

Lopes de Moraes, Corecon 8220; Delegacia de Guarapuava continuará o Delegado Simão Ternoski, 190 
CoreconPR 8123; Delegacia de Londrina em substituição ao Delegado Jacques Henrique Dias, o Delegado 191 
Emerson Guzzi Zuan Esteves, CoreconPR 8519; Delegacia de Maringá continuará o Delegado Sidinei 192 
Silvério da Silva, CoreconPR 6930; Delegacia de Ponta Grossa em substituição ao Delegado André 193 

Manfroi Toledo, o Delegado Eurico Pereira de Souza Filho, CoreconPR 5778 e na Delegacia de Toledo 194 
continuará o Delegado Lucir Reinaldo Alves, CoreconPR 7275. Após apresentação dos indicados e a leitura 195 
dos currículos a Plenária aprova os Delegados Regionais para 2021/2022; 9 – DEFINIÇÃO DO 196 
CONSELHEIRO EFETIVO COM REGISTRO MAIS ANTIGO, PARA REPRESENTAR O CORECONPR 197 
NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O TÉRMINO DO MANDATO DO PRESIDENTE E VICE-198 
PRESIDENTE E A POSSE DOS NOVOS DIRIGENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2021: Dando 199 
continuidade, o Senhor Presidente relata que em determinação do Conselho Federal, no período 200 
compreendido entre o término do mandato do Presidente e do Vice-Presidente e a posse dos novos 201 
dirigentes, será legalmente representado pelo conselheiro efetivo com registro mais antigo dos terços 202 
remanescentes do plenário. Pela pesquisa realizada o nome do conselheiro mais antigo é do Conselheiro 203 

Efetivo Juarez Trevisan, o Senhor presidente o convida e prontamente aceitou o convite. A plenária aprova 204 
a decisão.  10 - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: O Senhor Presidente passa a palavra para o 205 
Conselheiro Sérgio Lopes presidente da Comissão de Fiscalização que relata brevemente os processos 206 
administrativos de inscrições e cancelamentos que posteriormente são deferidos ou indeferidos pelos 207 

membros da Plenária.  10.1 Processos da Fiscalização: O presidente da Comissão de Fiscalização, Sergio 208 
Lopes que relata os seguintes processos: Exercício Ilegal da Profissão: O Presidente da Comissão de 209 
Fiscalização, conselheiro Sérgio Lopes relata: Zapping Asses. Cons. Trein. Emp. Ltda. Proc. Adm. 628/17, 210 
Após análise do recurso na plenária de 07/08/2020, a decisão foi pelo arquivamento do processo 211 
considerando a quinta alteração contratual. Vale destacar que a quinta alteração ocorreu em 27/07/2018, 212 

portanto para o período de novembro de 2012, (cinco anos da data da notificação que ocorreu em 213 
24/11/2017) até a data da 5ª alteração fica presumida atividade desenvolvida pela empresa. Diante dos fatos 214 
qual a posição da plenária: a) Arquivar o processo e desconsidera a presunção de exercício ilegal; b) 215 
Solicita comprovação das atividades desenvolvidas neste período (novembro de 2012 a 27/07/2018); c) 216 

Multa a empresa pelo período compreendido de novembro/2012 a julho/2018. OBS. Não se fala em 217 
registro, pois este já foi dispensado considerando a 5ª alteração contratual. Deliberação da plenária: Pela 218 
aplicação da multa pelo período compreendido de novembro 2012, quando da autuação, até julho/2018, 219 
quando a Interessada procedeu a alteração do objeto social na 5ª alteração contratual, período este em que 220 
se considera como exercendo atividades inerentes às da profissão economista; Vandir Bokorin Fernandes, 221 

Proc. Adm. 147/19: Este processo foi apreciado na plenária de 11/11/2019, cuja decisão foi para levantar 222 
mais subsídios para análise. Na lei do Administrador (Lei 4.769/65) previam vários vetos e a plenária tem 223 
como decidido que Perícia judicial e extrajudicial é exclusiva do contador e economista. No presente 224 
processo, a assessoria jurídica menciona que a (...) mera habilitação de perícia, s.m.j. difere de efetivo 225 

exercício profissional (...). No entanto parece que o próprio interessado afirma ter sido nomeado e 226 
encaminha laudo pericial. Diante do fato qual o procedimento a ser adotado. a) arquivamos o processo; b) 227 
multamos o administrador pelo exercício de perícia judicial trabalhista. Deliberação da plenária: Pelo 228 
arquivamento do processo considerando que a atividade de perícia judicial é compartilhável com a da 229 
profissão de Administrador do Interessado; Regina Maria Filipak, Proc. Adm. 127/19: No processo 095/14, 230 



foi concedido cancelamento com base nas informações, (cargo de Analista Financeira) cujo empregador era 231 
Imobiliária Thá. No processo 127/19 consta atividades de Analista Financeira, cujo empregador é Thá 232 
Pronto Consultoria de Imóveis S.A. – Imobiliária Thá. Diante do quadro, a fiscalização entendeu pela nova 233 
autuação, pois o rol de atividades desenvolvidas no segundo momento (embora o cargo seja o mesmo) é 234 
maior que no momento do cancelamento (com concordância do depto. jurídico). No processo 127/19, a 235 

interessada apresenta defesa e a manifestação do jurídico. Solicito entendimento da plenária quanto ao 236 
arquivamento do processo e continuidade do mesmo com emissão do auto de infração. Deliberação da 237 
plenária: Pelo arquivamento do processo tendo em conta que a Interessada já foi contemplada com o 238 
cancelamento do registro por não exercício da profissão economista e não houve alteração no rol de 239 

atividades efetivamente desempenhadas em sua função, que também permanece a mesma função de quando 240 
foi cancelado o registro, porém recomendado a Interessada a não anunciar que exerce atividades inerentes à 241 
do economista sob pena de nova notificação; RR Associados Consultoria S/C Ltda. Proc. Adm. 297/13: 242 
Considerando o objeto contratual e análise da Comissão de Fiscalização, emitimos a carta convite para que 243 
a mesma efetuasse o registro no CoreconPR. O interessado apresentou defesa.  Apreciado pela Comissão de 244 

Fiscalização entendeu-se pela continuidade do processo. Em 02 de setembro de 2014, foi encaminhada 245 
resposta ao interessado com notificação 036/14, concedendo prazo de 15 dias para manifestação. A 246 
interessada manifestou com nova defesa. Houve o pedido de registro da PJ junto ao CRA. Apreciado na 247 
plenária de dezembro de 2018, a relatoria recomenda que esse fato ocorresse posteriormente ao ato de 248 

fiscalização e que se reverta por multa no período anterior ao de seu registro no CRA e comunicação ao 249 
CRA. A Plenária acata a decisão. O Pedido de registro junto ao CRA, ocorreu em 01/10/2014 e a 250 
notificação do CoreconPR se deu em 23/09/2013, portanto a multa é devida, conforme já decidido em 251 
plenária. Considerando que a questão do registro continua pendente, foi encaminhado para plenária afim de 252 
que pudesse ser apreciada especificamente esta questão. Foi apreciado na plenária de agosto de 2019, cuja 253 

decisão foi pela alteração de objeto ou registro no CoreconPR. Em outubro de 2019 foi comunicado a 254 
interessada, que se manifestou em 06/11/2019, informando que alteraria o objeto contratual a real atividade 255 
desenvolvida pela empresa. Em 18/01/2020, foi apresentada a alteração de contrato de nº 08 com nova 256 
redação ao objeto contratual. Diante do fato é devido o registro ou arquivamos o processo, lembrando que a 257 

multa já foi aprovada. Deliberação da plenária: Pelo prosseguimento de praxe do processo administrativo, 258 
considerando que mesmo a Interessada tendo alterado o seu objeto social, em atendimento à orientação do 259 
CoreconPR, manteve atividades privativas de economista, especialmente a “elaboração de projetos para 260 
captação de recursos em ciência, tecnologia, inovação e P&D (pesquisa e desenvolvimento”, portando 261 
continua em situação de exercício ilegal da profissão; A3 Capital A. e Cons. Fin. Ltda. Proc. Adm. 284/19: 262 

Tendo em vista o previsto no contrato social, em 05/11/2019 emitimos notificação 074/19, concedendo 263 
prazo de 15(quinze) dias para regularizar a situação. O não atendimento ao chamamento, em 22/01/2020, 264 
emitimos o auto de infração 008/20, renovando o prazo em 15(quinze) dias para a devida regularização. 265 
Apreciado pela Assessoria Jurídica, sugere que seja encaminhado para decisão em plenária quanto a 266 
exigência ou não do registro da interessada. Deliberação da plenária: Pelo prosseguimento do Processo 267 

Administrativo, considerando que as atividades de “prestação de serviços de assessoria contábil, de gestão e 268 
governança corporativa em projetos de fusões e aquisições, recapitalização e reestruturação de empresas, 269 
avaliação de empresas e projetos de investimento, gestão de ativos, projetos de venture capital”, constantes 270 
do objeto social da empresa, são inerentes às da profissão economista e também tendo em conta a inércia da 271 

Interessada em se manifestar no processo e apresentar sua Defesa; Alves Ferreira Assessoria Fin, Ltda. 272 
Proc. Adm. 468/19: Considerando o contido no objeto contratual (Serviços de assessoria e consultoria 273 
financeira.), emitimos a notificação 003/20, concedendo 15 (quinze dias) para regularização. O não 274 
atendimento ao chamamento resultou na emissão do auto de infração 022/20 com renovação do prazo em 275 
15 (quinze) dias. Encaminhado para Assessoria Jurídica, solicita que a plenária se manifeste a respeito 276 



quanto a continuidade do processo ou arquivamento do mesmo. Deliberação da plenária: Pelo 277 
prosseguimento do Processo Administrativo, considerando que as atividades de “prestação de serviços de 278 
assessoria e consultoria financeira”, constantes do objeto social da empresa, são inerentes às da profissão 279 
economista e também considerando a inércia da Interessada em se manifestar no processo e apresentar sua 280 
Defesa; Valor Florestal Consultoria Ltda. Proc. Adm. 464/19: Tendo em vista o previsto no contrato social, 281 

em 27/01/2020 foi emitida a notificação 002/20 concedendo prazo de 15(quinze) dias para regularização. O 282 
não atendimento ao chamamento obrigou-nos a emitir o auto de infração 023/20 renovando prazo em 15 283 
dias. Encaminhado para plenária, solicita que a plenária se manifeste quanto obrigatoriedade do registro ou 284 
arquivamento do processo. Deliberação da plenária: Pelo prosseguimento do Processo Administrativo, 285 

considerando que as atividades de “prestação de serviços de assessoria e consultoria em gestão de negócios, 286 
contemplando a assessoria no planejamento operacional, financeiro e estratégico da atividade florestal”, são 287 
inerentes às da profissão economista e também considerando a inércia da Interessada em se manifestar no 288 
processo e apresentar sua Defesa; 10.2 – Inscrições/ Cancelamentos: Inscrições: Registros Definitivos 289 
(deferidos): Luciano Gonçalves Junior, Reg. 8786, UCV, Delegacia de Maringá; Antonio Henrique Silva, 290 

Reg. 8788, Santo André, Delegacia de Maringá; Robson Luiz Cipriano Nascimento, Reg. 8789, Positivo, 291 
Delegacia de Curitiba; Registros Definitivos por Transferência (deferidos): Felipe Vilson Vidi, Reg. 292 
8782, UFSC, Delegacia de Curitiba; Rodrigo Carvalho de Souza, Reg. 8787, Del Rei, Delegacia de 293 
Curitiba; Registro Definitivo Economista Outra Jurisdição (deferido): Pedro Paulo Ribeiro Pavão, Reg. 294 

8747, USP, Delegacia de Curitiba; Registro Definitivo Pessoa Jurídica - Secundário (deferido): TTMS 295 
Technologies Soc. Simples, Reg. 707, Delegacia de Curitiba. Cancelamentos por Falecimento 296 
(deferidos): Acir Gabardo, Proc. Adm. 222/20, Reg. 961, a partir da data do falecimento, ou seja, 297 
16/06/2019; Antonio Pereira da Silva, Proc. Adm. 230/20, Reg. 6277, a partir do ano do óbito, ou seja, 298 
2020; Dival José de Souza Filho, Proc. Adm. 229/20, Reg. 5264,a partir da data do falecimento, ou seja, 299 

08/07/2020; Durval Martins Teixeira, Proc. Adm. 235/20, Reg. 345, a partir da data do falecimento, isto é, 300 
24/10/2020; Cancelamento de Registro por aposentadoria (deferidos): Bernadete Ongaro Demétrio, 301 
Processo Adm. 244/20, Reg. 4988, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 302 
03/12/2020; Celso Rogerio Scucato, Proc. Adm. 238/20, Reg. 3665, a partir da data do protocolo e 303 

requerimento assinado, isto é, 01/12/2020; Landri Roberto Roehrs, Proc. Adm. 226/20, Reg. 3632, a partir 304 
da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 10/11/2020; Cancelamento do Registro por não 305 
exercício (deferidos): Giovana Lapietra Vieceli, Proc. Adm. 231/20, Reg. 7573, a partir da data do 306 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 24/11/2020. Há TCD das anuidades de 2017 a 2019; Franciele 307 
Lourenço, Proc. Adm. 233/20, Reg. 8763, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 308 

24/11/2020; Luiz Honório Lustosa Serpa, Proc. Adm. 113/20, Reg. 5934, a partir da data do protocolo e 309 
requerimento assinado, isto é, 28/05/2020. Há débito das anuidades de 2011 a 2016, 2019 e 2020 310 
(proporcional); Nelci Fontana, Proc. Adm. 156/20, Reg. 8466, a partir da data do protocolo e requerimento 311 
assinado, isto é, 20/08/2020; Rafael Vinícius de Toledo, Proc. Adm. 158/20, Reg. 7979, a partir da data do 312 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 20/08/2020; Ronaldo Bardella, Proc. Adm. 246/20, Reg. 3953, a 313 

partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 07/10/2020; Zemyr Pereira Werner Junior, Proc. 314 
Adm. 223/20, Reg.4614, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 30/10/2020. Há 315 
débito da anuidade de 2020 (proporcional); Gustavo Litwinski, Proc. Adm. 102/20, Reg. 8215, Entrou com 316 
pedido de cancelamento em 07/05/2020. Foi notificado e fez parcelamento das anuidades de 2018 e 2019 e 317 

pagou a anuidade proporcional de 2020. Enviou cópia da CTPS e cargo atual no Banco do Brasil - Gerente 318 
de Relacionamento em Balneário Camboriú/SC. Apesar dos muitos e-mails enviados não foram 319 
esclarecidas as funções do cargo solicitadas no e-mail de 06/05/2020. Entretanto há agências que requerem 320 
mais experiência e outras não. Não constam nos autos as atividades do Interessado. Cabe ao relator opinar 321 
quanto ao cancelamento ou não, baseado nas informações que fazem parte dos autos do processo. 322 



Lembramos que o endereço atual do economista faz parte de outra jurisdição, mas não haverá 323 
inconveniente caso o Conselho Plenário deseje a informação do RH do Interessado, como de praxe. 324 
Deliberação da plenária: Pelo deferimento do pedido de cancelamento considerando que o Requerente está 325 
exercendo atividades profissionais em outra unidade fiscalizadora jurisdicionante; Josemary Sime Ferreira, 326 
Proc. Adm. 298/19, Reg. 8568, Economista entrou com pedido de cancelamento em 31/07/2019. Entrou 327 

com a documentação em partes.  Fez uma negociação que não cumpriu só sendo novamente estabelecida 328 
neste final deste ano de 2020. Foram solicitadas quais as funções que desenvolvia como encarregada de 329 
contas e não enviava, sendo que ligou para a gerência do Corecon para reclamar que não era encaminhado o 330 
pedido de cancelamento. Porém as funções do cargo não estão descritas. Somente agora dia 02/12/2020, 331 

que foi enviada a declaração de cargo e função. Foi acrescentado nos autos pelo Setor da Fiscalização, a 332 
descrição do cargo e suas atividades de acordo com o CBO mencionado na declaração. Cabe ao relator 333 
verificar e expor ao Conselho a decisão de deliberação do processo. Deliberação da plenária: Pelo 334 
deferimento do pedido de cancelamento considerando que as atividades desenvolvidas pela requerente 335 
como Encarregada de Contas a Receber, conforme Declaração da empresa Empregadora não é privativa da 336 

profissão Economista; Carolina Wasilewski de Campos, Proc. Adm. 312/18, Reg. 7436,  Processo relatado 337 
pelo Conselheiro Efetivo Daniel Rodrigues Poit que relata que esse processo passara pela Plenária 338 
anteriormente e que a economista deixou de cumprir alguns ritos para o pedido de cancelamento e ao final 339 
contratou um escritório de advocacia para intervir, acontece que nas alegações cita o não exercício da 340 

profissão antes de 2010, acontece que em nossos registros no ano de 2010 a referida economista solicita a 341 
mudança de endereço para cobrança, o que se justifica. Após discussão a Plenária acata o pedido de 342 
cancelamento do registro, entretanto desde a data do protocolo e requerimento assinado, isto é 23/04/2018, 343 
em aberto às anuidades de 2014 a 2017 e 4/12 avos de 2018; Cancelamento do Registro por não 344 
exercício (indeferidos): Eliane Veteri de Souza Bastos, Proc. Adm. 078/18, Reg. 7935, entrou com pedido 345 

de cancelamento em 08/02/2018. Em função da descrição de suas atividades no cargo, foi enviado o 346 
processo ao Conselheiro Relator. Na Reunião de 04/05/2018 foi indeferido o pedido de cancelamento. Não 347 
houve entrada de recurso. Em 14/11/2019, a Interessada entra com novo pedido de cancelamento. Recolheu 348 
a taxa de cancelamento vigente e foi paga a anuidade do tempo transcorrido. Afirma que é bancária na 349 

função de Assistente Operacional Júnior desde 29/08/2019. Enviou a descrição do cargo e funções. 350 
Deliberação da plenária: Pelo indeferimento do pedido de cancelamento considerando que dentre as 351 
atividades desenvolvidas pela requerente na função de Assistente Operacional Júnior, no setor de comércio 352 
exterior, conforme relação prestada pelo Empregador consta atividades inerentes à profissão economista; 353 
Renata Celia Chiarini Dallagnon, Proc. Adm. 221/20, Reg. 6810, Só enviou uma Notificação Extrajudicial, 354 

respondida dando prazo para entrega dos documentos. Não houve manifestação. Deliberação da plenária: 355 
Pelo indeferimento do pedido de cancelamento, considerando que a requerente não apresentou a 356 
documentação formal exigida para efetivar o pedido de cancelamento, mesmo tendo sido orientada 357 
formalmente da documentação exigida; Cleber Mauricio Ribeiro, Proc. Adm. 219/20, Reg. 7737, trabalha 358 
na Klabin no cargo de Analista de Suprimentos Pleno. Deliberação da plenária: Pelo indeferimento do 359 

pedido de cancelamento, considerando que as atividades desenvolvidas pelo Requerente, listadas nas 360 
principais atribuições do Cargo de Analista de Suprimentos Pleno, exigem como pré-requisito a formação 361 
em Curso Superior em Economia e como tal entende-se que ele exerce atividades inerentes à da profissão 362 
economista. Ativo com desconto (deferidos): Alfeu Antonio Caznoch, Proc. Adm. 262/20, Reg. 1199, a 363 

partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 11/12/2020, sendo concedido o desconto de 90% 364 
da anuidade a partir de 2021; Carlos Alberto Gandolfo, Proc. Adm. 251/20, Reg. 2530, a partir da data do 365 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 14/12/2020, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a 366 
partir de 2021; João Henrique dos Santos, Proc. Adm. 052/20, Reg. 3466, a partir da data do protocolo e 367 
requerimento assinado, isto é, 05/02/2020, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 368 



2021; Jorge Eduardo Mac Dowell Gonçalves, Proc. Adm. 263/30, Reg. 5091, a partir da data do protocolo e 369 
requerimento assinado, isto é, 11/12/2020, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 370 
2021; José Henrique de Faria, Proc. Adm. 044/20, Reg. 1546, a partir da data do protocolo e requerimento 371 
assinado, isto é, 29/01/2020, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2021; José 372 
Maurício Gardi, Proc. Adm. 253/30, Reg. 5296, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto 373 

é, 14/12/2020, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2021; Levi Cesar Ramos, Pros. 374 
Adm. 261/20, Reg. 5050, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 11/12/2020, sendo 375 
concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2021; Lindamir Teresinha Verbiski, Proc. Adm. 376 
252/20, Reg. 2019, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 14/12/2020, sendo 377 

concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2021; Luciana Luisa Sarti, Proc. Adm. 256/20, Reg. 378 
4029, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 15/12/2020, sendo concedido o desconto 379 
de 90% da anuidade a partir de 2021; Nilton Luiz Imthon Bueno, Proc. Adm. 242/20, Reg. 6892, a partir da 380 
data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 03/12/2020, sendo concedido o desconto de 90% da 381 
anuidade a partir de 2021; Orlando Zens Lourenço, Proc. Adm. 249/20, Reg. 1819, a partir da data do 382 

protocolo e requerimento assinado, isto é, 10/12/2020, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a 383 
partir de 2021; Paulo Roberto Godoy, Proc. Adm. 254/20, Reg. 1217, a partir da data do protocolo e 384 
requerimento assinado, isto é, 14/12/2020, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 385 
2021; Sergio Lugio Fabre, Proc. Adm. 248/20, Reg. 1619, a partir da data do protocolo e requerimento 386 

assinado, isto é, 10/12/2020, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2021; Vera Lucia 387 
Sabatke Gutierrez, Proc. Adm. 008/20, Reg. 2016, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 388 
isto é, 07/01/2020, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2021; Cancelamento por 389 
Transferência (deferido): Daniel Fernandes Otoni, Proc. Adm. 240/20, Reg. 8237, economista efetuou 390 
transferência para o CoreconMT, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 06/05/2020; 391 

11 - ASSUNTOS GERAIS: 11.1. Fórum Desenvolve Londrina: O Senhor Presidente Carlos Magno 392 
Andrioli Bittencourt passa a palavra para o Conselheiro Laércio Rodrigues de Oliveira que relata ser mais 393 
uma prestação de contas das atividades do Fórum Desenvolve Londrina que reúne trinta e oito entidades 394 
dentre elas, o CoreconPR, este ano trabalhamos o tema: Como reter talentos e geração de empregos em 395 

nossa região, e amanhã participaremos de uma live, apresentando os resultados deste trabalho. O Senhor 396 
Presidente agradece e destaca a importância de sermos representados neste importante fórum. 11.2. 397 
Informes do SINDECON-PR: O Senhor Presidente passa a palavra ao Conselheiro Odisnei Antonio Bega, 398 
que relata que o sindicato encerrou as atividades no ultimo dia 10, sendo cumpridas todas as metas, as 399 
atividades e obrigações, além dos acordos coletivos em que participaram com êxito. Deixamos o sindicato 400 

em uma boa situação, financeiramente falando, graças aos associados e à Unimed nossa parceira. 401 
Desejamos um bom 2021 torcendo para que logo essa pandemia passe. O Senhor Presidente agradece o 402 
relato; 11.3. Informes do Núcleo de Perícia: O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt 403 
passa a palavra para o Coordenador do Curso, Tiago Jazynski que relata não ter novidades, exceto estar 404 
articulando novos mini cursos para 2021 que será repassado ao novo coordenador. O Senhor Presidente 405 

agradece. 11.4. Informe do Núcleo de Recuperação Judicial: O Senhor Presidente relata que pela 406 
ausência da Coordenadora do Núcleo, Itaiana Patrícia de Souza, não será relatado. 11.5. Aniversariantes: 407 
O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt relata os aniversariantes: 12 de novembro nosso 408 
Delegado de Apucarana, Antonio Pereira da Silva, no dia 13 de novembro, o Conselheiro Tiago Jazynski, 409 

no dia 26 de novembro, nosso colaborador Alexandre Alves Ribeiro, no dia 3 de dezembro nossa 410 
Conselheira Juliana Franco Afonso e no dia 5 de dezembro nossa Conselheira Angela Aparecida Godoi do 411 
Amaral Broch, felicidades a todos. 11.6. Espaço para as palavras finais dos Conselheiros em término de 412 
mandato: O Senhor Presidente Carlos Magno relata que pela ausência nesta Sessão Plenária, estão 413 
terminando o mandato os Conselheiros Suplentes Angeliz Suckow, Eron José Maranho, Marcelo Ling 414 



Tosta da Silva e Solídia Elizabeth dos Santos e passa a palavra ao Conselheiro Daniel Rodrigues Poit que 415 
agradece a oportunidade, desejando um Feliz Natal e ótimo Ano Novo em especial ao vice-presidente 416 
Eduardo André Cosentino e ao Conselheiro Odisnei Bega por solidarizando em um momento delicado; o 417 
Conselheiro Laércio Rodrigues de Oliveira também agradece a oportunidade de trabalhar nestes últimos 418 
três anos como Conselheiros e em especial a Conselheira Federal Maria de Fatima Miranda que ofereceu 419 

esta oportunidade.  11.7. Homenagem aos Conselheiros em término de mandato: O Senhor Presidente 420 
relata que em virtude da Sessão estar sendo realizadas no formato virtual, as homenagens merecidas, 421 
excepcionalmente foram encaminhadas através de ofício, juntamente com um Certificado. 11.8. Espaço 422 
para as palavras finais do Presidente e do Vice-Presidente: O Senhor Presidente passa a palavra ao 423 

Vice, Eduardo André Cosentino que relata que ninguém em dezembro de 2019 imaginaria o ano seguinte, 424 
da forma que passamos essa incerteza e o desconhecido nos trouxeram um aprendizado, a trabalhar de 425 
forma inimaginável por videoconferência, trabalhando em casa. O Conselho por sua vez conseguiu realizar 426 
neste ano todas as tarefas previstas, à exceção da Comissão de Ética que demanda ser presencial, mas no 427 
restante, tudo cumprido, eventos com recordes de participantes, alto nível e o mérito é do nosso Presidente, 428 

dos Conselheiros, e dos funcionários dedicados do Conselho os quais agradeço neste momento. 429 
Pessoalmente foi um ano de aprendizado e preparação, pelo nono ano que estou aqui no Conselho desde já 430 
lançando minha pré-candidatura a presidencia desta casa. Gostaria do apoio dos senhores conselheiros e, 431 
independentemente do sucesso no pleito, conseguir manter a harmonia e deixar o Corecon mais coeso. Um 432 

ótimo final de ano a todos, com responsabilidade e 2021 que tenhamos muito trabalho. Agradeço ao 433 
Presidente Carlos Magno pela indicação e o trabalho a seu lado, ao Amarildo e ao Gilberto pelo apoio 434 
incondicional e à todos que caminharam conosco. Muito Obrigado. O Senhor Presidente Carlos Magno 435 
Andrioli Bittencourt agradece, e corrobora as palavras do Vice Eduardo Cosentino e acrescenta e agradece 436 
primeiramente a Deus que o acompanhou neste ciclo de dois anos na presidência e que sozinho não fez 437 

nada, agradece de coração a cada conselheira, cada conselheiro e ao Amarildo representando os 438 
funcionários deste Conselho, pois nós conselheiros passamos e os funcionários, pilares desta casa, ficam. 439 
Agradeço imensamente aos meus vices Elhanã e Eduardo Cosentino, parceiros que com responsabilidade 440 
sempre fieis e cumpridores de suas obrigações. Nossa sociedade, infelizmente não dá o devido valor à 441 

profissão do economista, em tudo que fazemos, trabalhamos para fazer uma sociedade melhor, mas não 442 
desanimemos, e continuaremos nossa jornada. Um Feliz Natal e que em 2021 passe logo essa pandemia e 443 
que Deus nos abençoe a todos. 11.9. Palavra aberta aos Conselheiros: O Senhor Presidente passa a 444 
palavra ao Conselheiro Juarez Trevisan que agradece e parabeniza-o pela gestão destes últimos dois anos, e 445 
deseja sucesso na sua nova atividade como nosso representante no Cofecon, continuaremos juntos no 446 

Comitê de Olho na Transparência, também ao nosso vice Eduardo Cosentino que tem meu apoio e que nos 447 
ajudou nas eleições do Sindicato, realizou cursos que também contribuíram com a saúde financeira do 448 
Sindecon-PR e aos parceiros que mesmo remotamente nos ajudaram. Torcemos para que nossas reuniões 449 
voltes a ser presenciais o mais breve possível para revê-los e um ótimo final de ano à todos. O Conselheiro 450 
Luis Alberto Ferreira Garcia relata e deseja um feliz e abençoado Natal, agradece ao Presidente Magno pela 451 

sua gestão juntamente com a Elhanã e Eduardo e aos funcionários, pilares deste Conselho. Faz parte de 452 
mais de que uma equipe, uma família. Família Corecon e muito honrado e grato por fazer parte e contribuir 453 
com os colegas de profissão. Fiquem com Deus! O Conselheiro Sergio Lopes relata e agradece também ao 454 
Presidente, aos vices que o acompanhou e aos Conselheiros do terço que está se encerrando, pela parceria e 455 

trabalho realizado. E que 2021 a cura possa nos trazer alegria e novos horizontes. Feliz Natal e próspero 456 
Ano Novo; a Conselheira Andrea Cristhine Prodohl Kovalczuk parabeniza o presidente Magno, seus vices e 457 
toda a equipe, gostariam de participar mais das atividades e como o conselheiro Luis Garcia, de seu mesmo 458 
terço e pela terceira vez como conselheira só tem a agradecer. Relata que nada é por acaso e que a 459 
humanidade está passando por um período de conscientização, muita gente se iluminando, tornando-se 460 



humano no real sentido da palavra. O Conselho também vem buscando soluções e sendo viável e oportuno 461 
para nos encaminhar para um objetivo melhor. Feliz Natal e Ano Novo; o gerente executivo Amarildo da 462 
Silva Santos agradece ao Presidente Magno aos vices, aos Conselheiros porque nos ajudaram a superar um 463 
ano atípico, duro e preocupante, mas conseguimos passar com louvor, aos funcionários que sem eles não 464 
realizamos o que é decidido por esta Plenária e que tenhamos um ótimo Natal e 2021 cheios de Graças; o 465 

fiscal Alexandre Alves Ribeiro, aproveita a oportunidade e deseja um feliz natal e 2021 cada vez com mais 466 
união, momento que estamos passando nos tornará muito mais feliz futuramente e hoje esta fase é um 467 
aprendizado com o sofrimento das famílias pelas vidas perdidas, o planeta vai superar e tornar nosso mundo 468 
melhor, tudo de bom para todos. 11.10. Aprovação do novo Calendário de Eventos e Plenárias 2020 do 469 

CoreconPR: O Senhor Presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt relata que devido a pandemia fomos 470 
obrigados a alterar as datas e serem apresentadas no formato de videoconferências. Após discussão a 471 
plenária aprova a decisão. 11.11. Próxima Reunião Plenária: O Senhor Presidente relata que a próxima 472 
Reunião Plenária será realizada no dia 05 de janeiro de 2021, terça-feira com a primeira convocação as 473 
14h30min e a segunda convocação as 15h.  12 – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, o Senhor 474 

Presidente agradece a presença de todos e às dezessete horas e trinta minutos dá por encerrada a 475 
transmissão e os trabalhos, dos quais eu, Gilberto Coelho de Miranda Junior, Assessor da Presidência, 476 
lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinado por mim, pelo Presidente, e Gerente 477 
Executivo do Conselho Regional de Economia da 6ª Região/PR. Curitiba, ao décimo sexto dia do mês de 478 

dezembro do ano de dois mil e vinte. 479 
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