
  

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA, NO FORMATO DE VIDEOCONFERÊNCIA, DO 1 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 6ª - REGIÃO - PARANÁ, REALIZADA EM 05 DE 2 
ABRIL DE 2021. 3 
Ao quinto dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, realizou-se a Segunda Reunião Ordinária do 4 
Conselho Regional de Economia, no formato de videoconferência pela plataforma Zoom, em sua sede 5 
própria, situada à Rua Professora Rosa Saporski, 989, Mercês, Curitiba - Paraná, inicialmente sob a 6 
Presidência do economista Eduardo André Cosentino, com a presença do Vice-Presidente Celso Machado e 7 
dos Conselheiros Efetivos: Laércio Rodrigues de Oliveira, Juarez Trevisan, Celso Bernardo, Odisnei 8 
Antonio Bega, Luis Alberto Ferreira Garcia, Tiago Jazynski, Mirian Beatriz Schneider e Sérgio Lopes, os 9 
Conselheiros Suplentes: Adriana Ripka, Maria Gabriela Fernandes da Silva Nauiack, Laerzio Chiesorin 10 
Junior, Jesus Crepaldi. Justificou ausência os Conselheiros Efetivos Andréa Cristhine Prodohl Kovalczuk 11 
por compromissos profissionais e os Conselheiros Suplentes Itaiana Patrícia de Souza, por surto de COVID 12 
no ambiente de trabalho e Claudio Santana Shimoyama por motivos profissionais. Conforme prevê o 13 
Regimento Interno do CoreconPR, em seu Art. 8º, parágrafos 1º, 5º, 6º e 7º os Conselheiros Efetivos 14 
ausentes serão substituídos pelos Conselheiros Suplentes presentes, por designação do Presidente, para 15 
completar o quórum, para o que o Presidente convoca, primeiramente, os Conselheiros Suplentes do 16 
mesmo terço dos Conselheiros Efetivos ausentes. Assim, passa à condição de Efetivo, somente para esta 17 
sessão, o Conselheiro Suplente Jesus Crepaldi. Contando ainda com a presença do Gerente Executivo do 18 
CoreconPR Amarildo de Souza Santos, do Assessor Jurídico Rafael de Souza Moro, da Assessora de 19 
Imprensa Fabiana Lima e do Assessor da Presidência Gilberto Coelho de Miranda Junior. 1 - ABERTURA 20 
DOS TRABALHOS: Às quinze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente Eduardo André Cosentino 21 
declarou aberta a sessão, tendo em vista o número regimental de Conselheiros presentes, passando à leitura 22 
da pauta da referida reunião ordinária, solicitando ainda a aprovação dos Conselheiros que em 23 
concordância à LGPD, as nossas Sessões estão sendo gravadas. A Plenária acata a solicitação.  1.1. 24 
Participações em eventos e reuniões, representando o Conselho: O Senhor Presidente Eduardo André 25 
Cosentino relatou as atividades com representantes do Conselho: 1.1.1. Em 25/02/2021 – Reunião virtual 26 
GT (Grupo de Trabalho) Empreendedorismo Cofecon, participação presidente Eduardo Cosentino e  27 
Conselheira Federal Maria de Fatima Miranda; 1.1.2. Em 04/03/2021 o Senhor Presidente Eduardo André 28 
Cosentino proferiu palestra para alunos e professores dos quartos anos do curso de economia da UP. Tema: 29 
O economista e a nova consciência do trabalho; 1.1.3. No dia 08/03/2021 atividades do Dia Internacional 30 
da Mulher, Cofecon, pela Conselheira Federal Maria de Fátima Miranda; 1.1.4. Em 15/03/2021 – Live 31 
Comitê Infraestrutura MPP, com o Assessor Gilberto Miranda Junior o Ex-presidente Luiz Antonio Fayet; 32 
1.1.5. Em 18/03/2021 – Live Estratégias de Honorários Periciais, Presidente Eduardo Cosentino, Vice-33 
Presidente Celso Machado, Assessor Gilberto Miranda Junior o Conselheiro Tiago Jazynski; 1.1.6. Em 34 
18/03/2021 - Fórum Desenvolve Londrina – Participação do Conselheiro Laercio Oliveira; 1.1.7. No dia 35 
30/03/2021 – Reunião COT, com o Senhor Presidente Eduardo André Cosentino, Conselheiros Juarez 36 
Trevisan, Celso Bernardo, Carlos Magno Andrioli Bittencourt o Assessor Gilberto Miranda Junior, o qual 37 
assumiu a presidência daquele Comitê. 1.1.8. No dia 05/04/2021 o Senhor Presidente Eduardo André 38 
Cosentino assinou o termo de Convênio com o SINDAFEP para as colônias de férias no litoral e em Porto 39 
Rico/PR 2. APROVAÇÃO DA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021, REALIZADA EM 24 40 
DE FEVEREIRO DE 2021: O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino, informou que a ata foi 41 
enviada por e-mail a todos os Conselheiros e consulta se existe algo a ser comentado, além das sugestões 42 
dos Conselheiros Laerzio Chiesorin Junior e Luis Alberto Ferreira Garcia. Nada mais a comentar, declarou 43 
aprovada. 3. HOMOLOGAÇÃO EM AD REFERENDUM, DOS ATOS DO PRESIDENTE, QUE 44 
ATRAVÉS DAS RESOLUÇÕES 004, 005 E 006/2021, RENOVARAM AS MEDIDAS 45 
TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 46 
O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino relatou que, considerando a classificação de pandemia pela 47 
OMS e em conformidade com a Resolução n° 2.039 de 13 de março de 2020 e das Portarias n° 15 de 23 de 48 



  

março de 2020 e n° 18 de 15 de abril de 2020 do Cofecon, estabeleceu em ato em ad referendum do 49 
Plenário, a prorrogação pelo prazo de trinta dias as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 50 
novo Coronavírus (COVID-19), podendo ser prorrogada por mais trinta dias. A Plenária aprovou o ato do 51 
Presidente, através das Resoluções 004, 005 e 006/2021. 4. COFECON: 4.1. Notícias do Cofecon: O 52 
Senhor Presidente Eduardo André Cosentino passou a palavra para a Conselheira Federal Maria de Fátima 53 
Miranda que relatou que participou da 704ª. Reunião Plenária do Cofecon, aberta pela palestra com debate 54 
sobre a atual conjuntura proferida pelas economistas Marcia Lisboa e Simone Deos. Seguindo a pauta, no 55 
dia seguinte foi apresentada as Comissões e os Grupos de Trabalho do Conselho Federal para 2021, o 56 
presidente Antonio Corrêa de Lacerda dentro de seus informes, trouxe que novos funcionários para o 57 
Sistema Cofecon/Corecon deverão exclusivamente adentrar através de concurso público; também informou 58 
que faz parte do chamado “Conselhão” com outros conselhos federais e voltou a ser tema pelos deputados e 59 
senadores a extinção da cobrança das anuidades ou redução dos valores, que constantemente estão sendo 60 
protocolados no Congresso tais medidas e ele pessoalmente irá tratar desta delicada pauta. Voltando aos 61 
Grupos de Trabalho, o Senhor Presidente Lacerda marcou para o próximo dia 14 de abril uma reunião 62 
extraordinária para a participação dos presidentes dos regionais para apresentação dos grupos e dos 63 
projetos. O grupo de trabalho de comunicação informou que por advento da comemoração dos 70 anos da 64 
Profissão do Economista, promoverá várias atividades alusivas à data. A conselheira federal informou 65 
ainda que nossa conselheira suplente Adriana Ripka passou a compor o GT Mulheres Economistas e do GT 66 
Responsabilidade Social e Economia Solidária também participará a economista paranaense Manuela Salau 67 
Brasil. A Conselheira Maria de Fátima informou que coordena o GT de Perícia Econômico-financeira e 68 
Economia para Empreendedores, que neste mês de abril iniciou, nas terças-feiras, lives relativas a temas 69 
voltados a este público. Também relatou que o Cofecon, com a ajuda de nosso regional busca informações 70 
sobre cadastro profissional. O Gerente Amarildo da Silva Santos relatou que já recebeu a sondagem de 71 
nosso trabalho e informou que possuímos um guia de serviços e profissionais, entretanto estamos nos 72 
adequando à LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados e que nosso site está sendo reformulado, mas este 73 
trabalho será levado para o Cofecon. A Conselheira Maria de Fátima relata ainda que conta com a 74 
colaboração do Senhor Presidente Cosentino para ministrar curso com o tema: Como fazer consultoria logo 75 
após as lives citadas anteriormente. Também é vice coordenadora no GT Economia Solidária e relatou que 76 
será objeto de curso no próximo CBE, confirmado como palestrante a economista Manuela Brasil. Relatou 77 
também que na segunda quinzena de maio será a vez das lives sobre perícia, mediação e arbitragem a qual 78 
já contatou nossos economistas Tiago Jazynski e Luiz Antonio Rubin, e finalizou com o interesse do 79 
Cofecon em certificar os peritos com a carteira de perito, que já oferecemos em nosso regional para quem 80 
se qualifica em nossos cursos. O Senhor Presidente agradeceu o relato e a participação da conselheira 81 
federal. 4.2. CoreconPR – Conselho piloto no projeto de migração e implantação do novo software de 82 
gestão para controle cadastral, financeiro e fiscal dos Conselhos Regionais de Economia: O Senhor 83 
Presidente Eduardo André Cosentino relatou que nosso regional foi o pioneiro do projeto de substituição do 84 
software de gestão financeira e facilidades operacionais que será implantado por todos os regionais. Nossa 85 
equipe pontuou dificuldades e relatou ao Cofecon e a empresa detentora dos direitos que foi ajustando 86 
dentro das necessidades e praticidades usuais. Recebemos elogio pelo trabalho na forma de ofício da 87 
presidencia do Cofecon e agradecemos aos envolvidos. A Conselheira Maria de Fátima Miranda pediu a 88 
palavra e relatou o elogio que nosso gerente Amarildo de Souza Santos e o chefe do setor financeiro Dwan 89 
Henrique Martiningue receberam pelo padrão de excelência no trabalho de transição e apoio ao CoreconRJ, 90 
segunda regional a adotar esse programa. A plenária elogiou e enalteceu o trabalho de todos os envolvidos. 91 
5. COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS: 5.1. Aprovação da prestação de Contas do Exercício 92 
2020 – Resolução 007/2021: O Senhor Presidente passa a palavra ao Conselheiro Luis Alberto Ferreira 93 
Garcia, Presidente da Comissão de Tomada de Contas que relatou que em virtude do quadro de pandemia 94 
tivemos ainda bons resultados pelo Recred efetuado em 2020, o que causou um saldo positivo de R$ 95 
230.000,00 em créditos em outras receitas correntes, e a não utilização de cerca de R$ 100.000,00 da conta 96 



  

de obras na sede do Conselho, atendendo as exigências legais. Efetuou ainda um comparativo de 2016 a 97 
2020 a qual impactou um acréscimo de 2,09% no resultado 2019 frente a 2020, mediante recuperações 98 
fiscais e Recred. Considerou um aumento nas despesas e, a rubrica que chamou atenção foi aumento 99 
relativamente pequeno na parte pessoal, e prontamente ajustada dentro desta dotação. As despesas ficaram 100 
abaixo do previsto não impactando na tomada de recursos de saldo de exercícios anteriores. Finalizando um 101 
resultado de superávit em torno de 18 mil reais na relação receita/despesas.  Também relatou um 102 
comparativo das despesas dos últimos cinco anos, chamando atenção de que em todos os anos 103 
demonstrados, houve redução percentual nas despesas. Citou ainda que pelo cenário da pandemia, as 104 
despesas acabaram por diminuir e a parte de pessoal mesmo com despesas variáveis está dentro da 105 
normalidade. O Conselheiro Laerzio Chiesorin Junior relatou que possui uma dúvida sobre a tabela 106 
apresentada, especificamente a receita de capital prevista, onde acusava um valor e nada deste valor foi 107 
realizado o que chamou atenção. O Gerente Amarildo da Silva Santos pediu a palavra ao presidente da 108 
Comissão e relatou que a inercia da utilização deste recurso, foi devido a obras que foram realizadas e não 109 
houve a necessidade de utilização desta conta, nem tampouco alocar estes recursos de exercícios anteriores. 110 
Também justificou a argumentação sob um erro de digitação prontamente esclarecido ao Conselheiro 111 
Laerzio. O Senhor Presidente coloca em votação e a plenária aprova a prestação de contas do exercício 112 
2020 do CoreconPR, aprovada através da Resolução 007/2021. 6. COMISSÃO TEMÁTICA: 6.1. Criar a 113 
Comissão de Trabalho com Ex-Presidentes e os atuais conselheiros – Portaria 010/2021: O Senhor 114 
Presidente Eduardo André Cosentino informou que por haver esquecido o computador pessoal hoje, não 115 
pode detalhar as especificidades desta Comissão, aprovada na reunião plenária anterior. Justifica ainda que 116 
até o dia de amanhã estará disponibilizada para essa plenária para críticas e sugestões. 7. COMISSÃO DE 117 
EVENTOS: 7.1. Pré-Projeto do 6º Encontro Paranaense de Economistas e Estudantes de Economia – 118 
EPECO: O Presidente Eduardo André Cosentino passou a palavra ao coordenador do Projeto, Conselheiro 119 
Jesus Crepaldi que relatou que no dia 01 de abril realizou uma reunião com a presença do Vice-Presidente 120 
Celso Machado, o gerente Amarildo e assessor Gilberto para dirimir algumas dúvidas. Ficou decidido que o 121 
EPECO será realizado nos dias 26 e 27 de agosto no formato virtual, e que os demais eventos ainda 122 
dependem de resolução do Cofecon. Para o EPECO relatou o Pré-Projeto com as atividades, incluindo 123 
antes da abertura uma reunião com os delegados regionais, e três atividades. Definiu faixas de preços para 124 
as inscrições e data limite para valores promocionais, relatou ainda a previsão de gastos para a realização e 125 
o esforço em angariar patrocínio para o evento, mesmo sabedor das enormes dificuldades atuais para 126 
conseguirmos. O Senhor Presidente apresentou argumentos técnicos com enfoque para estudantes e para 127 
economistas, e na mesma seara os Conselheiros debateram temas, ficou acertado o envio de sugestões para 128 
apreciação na próxima reunião plenária com a escolha de tema central, e das três palestras que virão na 129 
sequencia. O coordenador do projeto e os conselheiros acataram a proposta. 7.2. Informe sobre o 10º 130 
Torneio de Economia: O coordenador do Projeto, conselheiro Jesus Crepaldi relatou que estamos 131 
aguardando posição do Cofecon, matéria esta que vai ser apreciada na próxima reunião plenária onde 132 
deveremos ter notícias se será realizada em 2021: ano passado foi cancelado. Portanto estamos aguardando 133 
posição sobre formato e regulamento para nossa tomada de decisão. O Senhor Presidente agradeceu o 134 
relato. 7.3. Informe sobre o Projeto Entenda de Economia 2021: O coordenador de eventos, conselheiro 135 
Jesus Crepaldi passa a palavra ao gerente executivo, Amarildo de Souza Santos que relatou que o Projeto 136 
Entenda de Economia foi previsto no programa de trabalho do Conselho para este ano, mas como ele é no 137 
formato presencial, nas ruas aonde se tem delegacias, estamos aguardando liberação das autoridades 138 
sanitárias para dar sequencia no projeto, lembrando que em 2020 não foi realizado pelos mesmos motivos. 139 
O Senhor Presidente agradeceu a colaboração. 7.4. 3ª Edição do Livro “A Economia Brasileira por 140 
Economistas Paranaenses”. O Senhor Presidente passou a palavra ao coordenador do projeto, conselheiro 141 
Sérgio Lopes que relatou brevemente o histórico e a aceitação da edição anterior do livro e que se for de 142 
comum acordo deste plenário, dar a continuidade ao projeto. A plenária concordou pela continuidade e se 143 
discutiu e foi objeto de alterações no regulamento: inscrições, declaração de responsabilidade quanto a 144 



  

direitos autorais, prazos, quantidade mínima de artigos inscritos para publicação, exigências de registro de 145 
autores, abertura dos conselheiros para Parecerista/avaliador e ainda caso não se obtenha um número 146 
mínimo de artigos, estes trabalhos passarão para o ano subsequente até que se atinjam os requisitos 147 
necessários para a sua publicação. Após discussão a plenária aprovou a 3ª Edição da obra. 8. 148 
FUNCIONÁRIOS DO CORECON: 8.1. Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022: O Senhor Presidente 149 
Eduardo André Cosentino relatou que recebeu a reivindicação dos colaboradores em conjunto com o 150 
sindicato que os representa, tendo o Acordo Coletivo de Trabalho com a exigência da reposição da inflação 151 
como principal pedido. E reunião com a comissão de tomada de contas se observou os números de 2020, 152 
2021 e a projeção futura entre receitas e despesas de nosso Conselho. Afirmou que não existe essa 153 
possibilidade imediata de acatar o pedido daquele reajuste solicitado, sugerindo a criação de um grupo de 154 
trabalho formado pelo presidente, pelo vice, pelo conselheiro Luis Alberto Ferreira Garcia, do conselheiro 155 
Laerzio Chiesorin Junior e de um membro representante dos funcionários com a indicação do fiscal Mauri 156 
Hidalgo a compor este grupo. Discutiremos exclusivamente essa pauta e traremos para discussão e votação 157 
para a próxima reunião plenária. A plenária acata a decisão. 9. COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: O 158 
Senhor Presidente passou a palavra para o Conselheiro Sérgio Lopes, Presidente da Comissão de 159 
Fiscalização que relatou brevemente os processos administrativos de inscrições e cancelamentos que 160 
posteriormente são deferidos ou indeferidos pelos membros da Plenária. 9.1. Processos da Fiscalização: 161 
Exercício Ilegal da Profissão: O Presidente da Comissão de Fiscalização, conselheiro Sérgio Lopes 162 
relatou os seguintes processos: A. Balan & F, M, Balan Ltda.- Proc. Adm. 272/19: Tendo em vista o 163 
previsto no objeto contratual, a empresa foi convidada a efetuar o registro junto ao Corecon, através da 164 
notificação nº 070/19 com prazo de 15 (quinze) dias para as providências. O não atendimento ao chamado 165 
culminou na emissão do auto de infração nº 007/20, quando foi renovado o prazo de 15 (quinze) dias para a 166 
devida regularização. Após recebimento da manifestação do interessado, foi solicitado cópia das últimas 167 
notas emitidas. Detalhes para análise: Em um primeiro momento, foram solicitadas instruções de registro e 168 
a cópia das notas fiscais de a janeiro a julho/2019 bem como não são sequencias. Encaminhou para plenária 169 
para manifestação quanto ao arquivamento ou continuidade do processo ou ainda alguma 170 
informação/procedimento que julgarem necessário. Lembrou que em seguida será solicitado parecer 171 
jurídico no sentido da composição legal do processo. Não apresentou defesa. Deliberação da plenária: Pela 172 
continuidade do Processo Administrativo, considerando que a Interessada tem como objeto social 173 
atividades relacionadas à gestão financeira que são inerentes ao campo profissional do economista, 174 
portanto, caracterizando a situação de exercício ilegal da profissão economista; C C Ramlow Cons. 175 
Financeira e Administrativa – Proc. Adm. 286/19: De posse dos atos constitutivos da empresa, 176 
considerando o previsto no objeto foi emitida notificação para regularizar a situação. O não atendimento 177 
culminou na emissão do auto de infração nº 009/20, com renovação de prazo em 15 (quinze) dias para as 178 
devidas providências. Tendo em vista problemas com endereço, foi emitido novo auto de infração de nº 179 
027/20. Retornou a manifestação da interessada sem assinatura. Necessita-se da manifestação da plenária 180 
quanto a continuidade do processo ou arquivamento do mesmo. Deliberação da plenária: Pela continuidade 181 
do Processo Administrativo, considerando que a empresa Interessada tem como objeto social “Serviço de 182 
consultoria financeira”, atividade inerente ao campo profissional economista e, apesar de em sua defesa, a 183 
proprietária alegar que é Bacharel em Administração, e que a Lei que regulamente a profissão do 184 
administrador prevê que “administradores atuem nas áreas administrativas e financeiras”, não foi 185 
apresentado registro junto ao CRA, portanto considera-se que a Interessada continua em situação de 186 
exercício ilegal do profissional economista; HG Royal Premier Solutions Consultoria Financeira Ltda. – 187 
Proc. Adm. 394/19: De posse do contrato social da interessada, em face de razão social e o previsto no 188 
objeto contratual, foi solicitado entendimento da Comissão de Fiscalização quanto à obrigatoriedade do 189 
registro. Diante do posicionamento, emitiu-se a notificação nº 086/19 solicitando regularização perante o 190 
conselho. O não atendimento culminou na emissão do auto de infração nº 012/20, com renovação do prazo 191 
em 15 (quinze) dias a contar do recebimento do mesmo. Devido a problema com endereço, foi emitido 192 



  

novo auto de nº 026/20. Em seguida consta posicionamento da Assessoria Jurídica. Deliberação da 193 
plenária: Pela continuação do Processo Administrativo, considerando que “consultoria financeira” 194 
constante na denominação social da empresa Interessada é atividade inerente à do campo profissional do 195 
economista, portanto, caracterizando-se exercício ilegal da profissão economista; Gregory Nascimento 196 
Zechmann - Proc. Adm. 273/19: De posse do cadastro da Prefeitura Municipal de Curitiba, no tocante aos 197 
autônomos – emitiu-se a notificação nº 050/19 convidando o Interessado para efetuar o registro, em face de 198 
sua graduação em Bacharel em Ciências Econômicas.  Em 23/08/2019, foi concedida dilação de prazo em 199 
30 (trinta) dias conforme sua solicitação. Encaminhou defesa. Processo encaminhado para apreciação do 200 
jurídico que sugeriu envio para plenária visando deliberação quanto à exigência do registro. O cadastro da 201 
Prefeitura Municipal de Curitiba foi atualizado em abril de 2020 e em janeiro de 2021 e continua constando 202 
o nome do Interessado. Deliberação da plenária: Pela continuidade do Processo Administrativo, 203 
considerando que, embora o Interessado em sua defesa, afirme que atua somente na área do direito e não 204 
exerce atividade privativa do economista; que o seu cadastro na Prefeitura Municipal de Curitiba, para fins 205 
de recolhimento de ISS como autônomo Economista iria ser dado baixa e que o anúncio na página web da 206 
Agulham Advogados Associados apresentando-o como Economista é apenas publicitário e que seria 207 
retirado; constata-se que todas as situações permanecem atualmente inalteradas, ou seja, o Interessado 208 
ainda consta como Economista cadastrado na PMC e sua apresentação na página web da empresa em que 209 
está vinculado, continua como advogado e economista, em que justifica: “minha principal motivação 210 
enquanto advogado e bacharel em ciências econômicas é oferecer soluções abrangentes e direcionadas ao 211 
resultado almejado, seja na área cível, empresarial e trabalhista”. Portanto, o Interessado permanece em 212 
situação de exercício ilegal da profissão economista. 9.2. Inscrições/Cancelamentos: Inscrições: 213 
Registros Definitivos (deferidos): Douglas Vinícius Terciotti, Reg. 8792, UNIOESTE, Delegacia de 214 
Cascavel; Zenedir Aparecida Spindola, Reg. 8798, Uniandrade, Delegacia de Curitiba; Diego Fernando da 215 
Silva Souza, Reg. 8799, UEM, Delegacia de Maringá; Alexandre Gustavo dos Santos, Reg. 8800, UFPR, 216 
Delegacia de Curitiba; Aphonso Henrique do Amaral Rafael, Reg. 8801, UNESC, Delegacia de Curitiba; 217 
Registro por transferência Economista (deferido): Felipe Aprigio dos Santos Teixeira Ribeiro, Reg. 218 
8797, UFMG, Delegacia de Curitiba; Registro Reativado Economista (deferido): Álvaro Luiz de Lima 219 
Bueno, Reg. 7022, FESP, Delegacia de Curitiba;  Registro de Estudante (deferidos): João Victor Gaona 220 
Schmuker, Reg. E-2927, UNICESUMAR, Delegacia de Curitiba; Eliana da Costa Machado, Reg. E-2928, 221 
Universidade Positivo, Delegacia de Curitiba; Cancelamentos por Falecimento (deferido): Denise Maria 222 
Maia, Proc. Adm.078/21, Reg.1886, a partir do ano do óbito, isto é, 14/12/2020. Em aberto a anuidade de 223 
2021, a qual será cancelada, conforme legislação; Ativo com desconto (deferidos): Álvaro Calado de 224 
Oliveira, Proc. Adm. 164/20, Reg. 5971, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 225 
15/12/2020, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2021; Antonio Carlos Escudeler, 226 
Proc. Adm. 081/21, Reg.6823, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 03/02/2021, 227 
sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2021; Katy Maia, Proc. Adm. 077/21, 228 
Reg.2835, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 20/01/2021, sendo concedido o 229 
desconto de 90% da anuidade a partir de 2021; Zilma Maria Bett, Proc. Adm. 073/21, Reg. 4553, a partir da 230 
data do despacho do requerimento assinado, isto é, 27/01/2021, sendo concedido o desconto de 90% da 231 
anuidade a partir de 2021; Suspensão do Registro por desemprego (deferidos): Carla Cristiane do 232 
Nascimento, Proc. Adm. 082/21, Reg. 8288, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 233 
15/01/2021 até 15/01/2022. Em aberto a anuidade de 2020 a 1/12 avos da anuidade de 2021; Igor Furquim 234 
da Silva, Proc. Adm. 047/21, Reg. 7195, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 235 
14/01/2021 até 14/01/2022; Suspensão do Registro por curso de pós-graduação (deferido): Matheus 236 
Lazzari Nicola, Proc. Adm. 079/21, Reg. 7600, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto 237 
é, 03/02/2021 até 03/02/2022. Há débito das anuidades de 2020 e 2021 (proporcional); Cancelamento de 238 
Registro por aposentadoria (deferidos): Antonio Inivaldo Perasol, Proc. Adm. 041/21, Reg. 5284, a 239 
partir da data do despacho do requerimento assinado, isto é, 23/12/2020; Baltazar Henrique dos Santos, 240 



  

Proc. Adm. 055/21, Reg. 7717, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 22/01/2021; 241 
Helvecia Abdu Zimmer, Proc. Adm. 092/21, Reg. 2564, a partir da data do protocolo e requerimento 242 
assinado, isto é, 11/02/2021; Paula de Azevedo Penna Guedes, Proc. Adm. 063/21, Reg. 4232, a partir da 243 
data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 25/01/2021; Rosicler Roeder Voos, Proc. Adm. 075/21, 244 
Reg. 2042, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 29/01/2021; Zilval Barbosa 245 
Campos, Proc. Adm. 056/20, Reg. 2390, processo apreciado na última reunião plenária e que foi deliberado 246 
o deferimento após o economista apresentar comprovação de que não possui renda para arcar com os 247 
débitos, informamos a este plenário que o mesmo apresentou declaração do INSS comprovando a situação 248 
financeira; Cancelamento do Registro por não exercício (deferidos): Rosana Aparecida dos Reis Santos, 249 
Proc. Adm. 039/21, Reg. 6996, a partir da data do despacho e do requerimento assinado, isto é, 17/12/2020; 250 
Daliane Paula Poças Dias, Proc. Adm. 053/21, Reg. 7124, a partir da data do protocolo e requerimento 251 
assinado, isto é, 12/01/2021. Há TCD das anuidades de 2018 e 2019 (proporcional); Filipe Borguezani 252 
Brun, Proc. Adm. 285/20, Reg. 8226, a partir da data do despacho do requerimento assinado, isto é, 253 
14/12/2020; Genildo José Santos, Proc. Adm. 097/21, Reg. 7363, a partir da data do despacho e 254 
requerimento assinado, isto é, 19/02/2021; Juliana Thais Matos Andrade, Proc. Adm. 095/21, Reg. 8670, a 255 
partir da data do despacho e requerimento assinado, isto e, 19/02/2021; Tatiane Gutierrez da Silva, Proc. 256 
Adm. 050/21, Reg. 8291, a partir da data do despacho e requerimento assinado, isto é, 11/01/2021; 257 
Cancelamento do Registro por transferência (deferido): Fábio Marcel Villar Correa, Proc. Adm. 258 
031/21, Reg. 7955, a partir da data de transferência para o CoreconDF, isto é, 17/12/2020; Cancelamento 259 
de Registro por não exercício (indeferidos): O Presidente da Comissão de Fiscalização, conselheiro 260 
Sérgio Lopes relatou: Amanda Duarte Mergulhão – Proc. 093/21 – Reg. 6243: Trabalha no IBGE no cargo 261 
de Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas. Enviou também o Edital do Concurso Público 262 
de 2002 e que seu cargo era Tecnologista Jr. I Área de conhecimento Análise Socioeconômica. Foi 263 
solicitada uma descrição mais detalhada das atividades desempenhadas e a resposta foi a mesma, disse que 264 
ingressou no cargo com Área de atuação Análise Socioeconômica e que hoje não existe mais. Deliberação 265 
da plenária: Pelo indeferimento do pedido de cancelamento, considerando que a Interessada, apesar de 266 
argumentar que no cargo de “Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas”, no IBGE, exerce 267 
atividades de caráter geral, não específica de qualquer profissão, constata-se na Declaração do IBGE, com 268 
base na Lei n. 11.355, que o referido cargo é “de nível superior” (Art. 71), em cujo concurso se exigiu o 269 
“terceiro grau completo” (Art. 75), denotando que o interessado valeu-se da condição de economista para 270 
fazer o concurso e exercer as funções atribuídas ao cargo “voltadas às atividades especializadas de 271 
produção, análise e disseminação de dados e informações de natureza estatística... e ambiental” ; Rubens 272 
Godoi – Proc. 083/21 – Reg. 8683 (Registro na Plenária de 09/08/2019): Alega que sempre trabalhou com 273 
seguros em áreas comerciais e agora tem sua empresa. Enviou contrato social, Empresa: Money Assessoria 274 
e Consultoria de Seguros Ltda., Objeto Social - Atividades de consultoria em seguros, gestão empresarial, 275 
atividades de cobrança e informações cadastrais. Deliberação da plenária: Pelo Indeferimento do Pedido de 276 
Cancelamento do Registro, considerando que as atividades de consultoria em gestão empresarial, exercidas 277 
pelo Interessado são inerentes ao campo profissional do economista; 9.3. Questionamento em relação à 278 
Resolução nº 208/2021 – GS/SEED: O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino passou a palavra ao 279 
presidente da Comissão de Fiscalização Sérgio Lopes que relatou haver recebido de economista e nosso 280 
delegado de Guarapuava, Simão Ternoski questionamento sobre a abertura da disciplina de educação 281 
financeira nas escolas da rede estadual e que em seu projeto, regulamentação e aplicação contemplam 282 
atividades variadas com exceção aos economistas. E em sua correspondência solicita a este Conselho uma 283 
forma de intervir ou trabalhar neste sentido, para abertura aos profissionais formados em economia. O 284 
conselheiro relatou que dentro deste escopo, realizou uma extensa pesquisa na regulamentação, na base 285 
nacional curricular, na implantação no Estado, no envio aos Núcleos Regionais de Educação todo o 286 
material e acompanhou uma webinar na qual a Secretaria de Educação apresenta e justifica essa nova 287 
disciplina. Somos sabedores dos requisitos para um profissional economista vir a ministrar aulas, da 288 



  

dificuldade em bacharéis em conseguir esse espaço, entretanto devemos, como fiscalizador da profissão, de 289 
forma oficial apresentar os argumentos, os pontos fortes, as atividades exclusivas da profissão do 290 
economista e sob aspectos legais sugerir a inclusão do economista neste quesito, e também orientar à SEED 291 
quando houver abertura de processo seletivo, seja em concurso público, seja em PSS que dê essa 292 
oportunidade também à nossa profissão. Ao final o conselheiro realizou a leitura da parte final do ofício a 293 
ser encaminhado ao Secretário de Estado e seus pares. Após discussão a Plenária acatou a decisão. O 294 
Senhor Presidente Eduardo Cosentino agradeceu o relato e entendeu que devemos sim estar atentos e 295 
acompanhar de perto esses assuntos de suma importância para os economistas. 10. SUGESTÕES DE 296 
CONSELHEIRAS (OS): 10.1. Deputado Michele Caputo – Petição Online #VacinaParaná: O Senhor 297 
Presidente Eduardo André Cosentino relatou que encaminhamos ofício pedindo maiores detalhes em 298 
atendimento à solicitação partida do gabinete do referido deputado; 10.2. Evento do Conselho Paranaense 299 
de Cidadania Empresarial – CPCE: O Senhor Presidente relatou que o Conselho foi convidado a 300 
participar do evento realizado em plataforma virtual pelo CPCE com o tema: Decisões econômicas no 301 
mundo B.A.N.I. (sigla em inglês para o cenário num mundo de incertezas), o evento será no próximo dia 13 302 
de abril e convido a todos a acompanhar; 10.3. Informes do SINDECON-PR: O Senhor Presidente passa 303 
a palavra ao Conselheiro Odisnei Antonio Bega, que relatou e ouviu com orgulho o relato sobre ofício à 304 
SEED, pois esse trabalho teve inicio em 2014 quando o presidente do Cofecon à época era o Economista 305 
Paulo Dantas e trabalhou para que a educação financeira fizesse parte da matriz curricular nacional, e 306 
relatou que vê com orgulho esse trabalho iniciado lá em 2014. Relatou ainda que o SINDECON está 307 
atuante e participou de reunião junto a COPEL, onde são convocados todos os sindicatos, 308 
quadrimestralmente, a discussões importantes, relatou ainda que coloca o SINDECON na parceria da 309 
promoção dos cursos a ser realizados pelo núcleo de pericia, mantendo a mesma estratégia e parceria. O 310 
conselheiro Juarez Trevisan relata que o sindicato realizou um convênio com o Itá Termas e Resort, um dos 311 
melhores no sul do Brasil, e solicitou verificarem os descontos pelo convênio firmado aos economistas 312 
filiados. 10.4. Informes do Núcleo de Perícia: O Senhor Presidente passou a palavra ao coordenador do 313 
núcleo, Conselheiro Tiago Jazynski que relatou sobre três assuntos. O primeiro se referiu ao recebimento 314 
de duas reclamações de economistas peritos que não estão mais sendo nomeados, sendo preteridos por 315 
contadores em seus trabalhos. Feito um levantamento com a colaboração da perita economista Vanya 316 
Marcon Heimoski que nos apresentou os números que atualmente estão registrados no cadastro da justiça 317 
do Paraná, chamado Caju. Onde o número de contadores é de mais de dez vezes o número de economistas 318 
cadastrados, nossa sugestão seria de encaminhar na forma de ofício ao presidente do Tribunal de Justiça, ou 319 
ainda uma visita institucional para apresentar o rol das atividades periciais exclusivas dos economistas e 320 
ainda daquelas que são compartilhadas com contadores e administradores, também sugerindo noticiar para 321 
as varas e cartórios para que retomem novas nomeações aos economistas.  O segundo assunto apresentado 322 
foi o trabalho de iniciativa do Presidente Eduardo Cosentino que lidera um grupo de trabalho com outras 323 
entidades no intuito de que sejam tomadas medidas em relação aos honorários periciais. O Senhor 324 
Presidente relatou avanços nesta pauta especificamente na parte dos honorários de sucumbência ao qual é 325 
pago aos advogados, e que demonstramos que parte deste trabalho é fruto dos peritos e assistentes técnicos 326 
e que estamos trabalhando para que o juízo em sua decisão destine um percentual para este trabalho. E o 327 
terceiro assunto abordado pelo coordenador Tiago Jazynski foi o relato do pedido da UNESPAR 328 
Apucarana de um curso de perícia que deverá ser realizado em meados de maio e junho, e ainda um projeto 329 
piloto de levar esse curso ao restante do Estado, no formato virtual, e dependendo do resultado, uma vez 330 
que o Cofecon não irá promover cursos neste ano, atender a demanda de nosso Estado e de outros 331 
regionais. Após discussão a Plenária agradeceu os relatos e o trabalho deste núcleo. 10.5. Informes do 332 
Núcleo de Recuperação Judicial; Devido a ausência da coordenadora deste núcleo nesta Sessão, o Senhor 333 
Presidente retirou de pauta; 10.6. Aniversariantes: O Senhor Presidente informou os aniversariantes desde 334 
a última reunião plenária: Os Conselheiros Jesus Crepaldi, Adriana Ripka, o Vice-Presidente Celso 335 
Machado e o Presidente Eduardo André Cosentino, nosso Conselheiro Federal Suplente Carlos Magno 336 



  

Andrioli Bittencourt e os Delegados Regionais Rafael Schimanski Gwadera e Simão Ternoski, a todos 337 
transmitiu votos de felicidades; 10.7. Palavra aberta aos conselheiros: O Senhor Presidente Eduardo 338 
André Cosentino passou a palavra ao Conselheiro Sérgio Lopes que agradeceu o trabalho dos funcionários 339 
e dos conselheiros na condução dos trabalhos para esta Plenária. 10.8. Próxima Reunião Plenária: O 340 
Senhor Presidente Eduardo André Cosentino relatou que a data da próxima reunião plenária ordinária será 341 
no dia 17 de maio de 2021, as quatorze horas em sua primeira convocação. 11 - ENCERRAMENTO: 342 
Nada mais havendo, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e às dezenove horas e vinte 343 
minutos deu por encerrados os trabalhos, dos quais eu, Gilberto Coelho de Miranda Junior, Assessor da 344 
Presidência, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelo Gerente 345 
Executivo e pelo Presidente do Conselho Regional de Economia da 6ª Região/PR. Curitiba, ao quinto dia 346 
do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um. 347 
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