
  

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA, NO FORMATO DE VIDEOCONFERÊNCIA, DO 1 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 6ª - REGIÃO - PARANÁ, REALIZADA EM 12 DE JULHO 2 
DE 2021. 3 
Ao décimo segundo dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, realizou-se a Quarta Reunião Ordinária do 4 
Conselho Regional de Economia, no formato de videoconferência pela plataforma Zoom, em sua sede própria, 5 
situada à Rua Professora Rosa Saporski, 989, Mercês, Curitiba - Paraná, inicialmente sob a presidência do 6 
Presidente Eduardo André Cosentino, com a presença do Vice-Presidente Celso Machado e dos Conselheiros 7 
Efetivos Laércio Rodrigues de Oliveira, Andréa Cristhine Prodohl Kovalczuk, Celso Bernardo, Odisnei Antonio 8 
Bega, Tiago Jazynski, Luis Alberto Ferreira Garcia, Elhanã Maria Moreira Marcelino Kaio e Sérgio Lopes e os 9 
Conselheiros Suplentes: Itaiana Patrícia de Souza, Adriana Ripka, Jesus Crepaldi, Maria Gabriela Fernandes da 10 
Silva Nauiack e Laerzio Chiesorin Junior. Conforme prevê o Regimento Interno do CoreconPR, em seu Art. 8º, 11 
parágrafos 1º, 5º, 6º e 7º os Conselheiros Efetivos ausentes serão substituídos pelos Conselheiros Suplentes 12 
presentes, por designação do Presidente, para completar o quórum, para o que o Presidente convoca, 13 
primeiramente, os Conselheiros Suplentes do mesmo terço dos Conselheiros Efetivos ausentes. Justificou 14 
ausência os Conselheiros Efetivos Juarez Trevisan por motivo de viagem e a Conselheira Federal Maria de 15 
Fátima Miranda que entrará um pouco mais tarde nesta reunião por estar se vacinando com a segunda dose 16 
contra a COVID.  Assim, passam à condição de efetivo, somente para referida sessão, a Conselheira Suplente 17 
Adriana Ripka. Contando ainda com a presença do Gerente Executivo do CoreconPR Amarildo de Souza Santos, 18 
do Assessor Jurídico Rafael Souza Moro,  do Assessor da Presidência Gilberto Coelho de Miranda Junior e dos 19 
colaboradores do Setor de Fiscalização Mauri Hidalgo, Alexandre Alves Ribeiro e Eneida Machado Miranda e 20 
do delegado regional de Cascavel Rafael Schimanski Gwadera e do conselheiro federal suplente Carlos Magno 21 
Andrioli Bittencourt. ABERTURA DOS TRABALHOS: Às quinze horas e trinta minutos o Senhor Presidente 22 
declarou aberta a sessão, tendo em vista o número regimental de Conselheiros presentes, passando à leitura da 23 
pauta da referida reunião extraordinária. 1. ABERTURA – PRESIDENTE CORECONPR: Às quinze horas e 24 
trinta minutos, o Senhor Presidente Eduardo André Cosentino declarou aberta a sessão, tendo em vista o número 25 
regimental de Conselheiros presentes, passando à leitura da pauta da referida reunião ordinária, solicitando a 26 
inclusão de pauta no item 4.16 da Resolução 2.078, de 5 de julho de 2021, a qual tratará da prorrogação ao VIII 27 
Recred; solicitou ainda a esta Plenária a indicação de um palestrante para a UFFS de Laranjeiras do Sul, para as 28 
atividades da semana de economia, com tema Conjuntura Econômica e outro palestrante para um mini curso com 29 
temática livre; relatou ainda que estamos em tratativas com o economista Luiz Carlos Hauly e outro convidado 30 
para uma live sobre a Reforma Tributária também no calendário de atividades do mês do economista. Solicitou 31 
aprovação dos Conselheiros que em concordância à LGPD, as nossas Sessões estão sendo gravadas. A Plenária 32 
acata a solicitação. 1.1. Participações em eventos e reuniões, representando o Conselho: O Senhor Presidente 33 
Eduardo André Cosentino relatou as atividades com representantes do Conselho: 1.1.1. Em 08/06/2021 Reunião 34 
do Comitê Temático Desenvolvimento Socioeconômico Curitiba 2035, com a participação do presidente 35 
Eduardo Cosentino, conselheiro Celso Bernardo e assessor Gilberto Miranda; 1.1.2. Ainda em 08/06/2021 Live 36 
com o tema: Gincana Nacional – Cofecon, participação do gerente Amarildo Santos e assessoria de imprensa 37 
Inês Dumas; 1.1.3. Em 08/06/2021, Live com o tema: A profissão do Economista, organizado pela UNESPAR 38 
Apucarana, com a palestrante Maria de Fátima Miranda; 1.1.4. Em 11/06/2021, palestra virtual tema: A inclusão 39 
do economista no atual mercado de trabalho, pela ex-Conselheira Solídia Santos – FAE; 1.1.5. Em 23/06/2021 40 
reunião do Cofecon com a temática LGPD, participação do presidente Eduardo André Cosentino, gerente 41 
Amarildo Santos, assessor Gilberto e procurador Rafael Moro; 1.1.6. Em 26/06/2021, colação de grau da 42 
UNICESUMAR em Maringá, homenagem ao aluno destaque do curso de economia. Conselho enviou 43 
Certificado em Homenagem entregue pelo coordenador do curso de economia da UNICESUMAR, Silvio 44 
Silvestre Barczsz; 1.1.7. Em29/06/2021 reunião do Comitê de Olho na Transparência, virtual, com a participação 45 
do Conselheiro Celso Bernardo e do assessor Gilberto Coelho de Miranda Junior; 1.1.8. Em 04/05/2021 reunião 46 
virtual do Conselho de Administração da JUCEPAR, com a participação do presidente Eduardo André 47 
Cosentino; 1.1.9. Em 08/07/2021 oficina com o tema Economia da Oralidade, com a participação do vice-48 
presidente Celso Machado e economista Jorge Cury Neto; 1.1.10. Em 08/07/2021 live com o tema Efeitos da 49 
pandemia no cenário econômico na UNISECAL de Ponta Grossa, pelo Eduardo André Cosentino; 2. 50 
APROVAÇÃO DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021, REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 51 
2021: O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino, informou que a ata foi enviada por e-mail a todos os 52 
Conselheiros e consulta se existe algo a ser comentado. Nada mais a comentar, declarou aprovada. 3. 53 
HOMOLOGAÇÃO EM AD REFERENDUM, DOS ATOS DO PRESIDENTE, QUE ATRAVÉS DA 54 
RESOLUÇÃO 010/2021, RENOVARAM AS MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO 55 
CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino 56 
relatou que, considerando a classificação de pandemia pela OMS e em conformidade com a Resolução n° 2.039 57 
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 Cofecon, 58 



  

estabeleceu em ato em ad referendum do Plenário, a prorrogação pelo prazo de trinta dias as medidas 59 
temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), podendo ser prorrogada por mais 60 
trinta dias. A Plenária aprovou o ato do Presidente, através da Resolução 010/2021. 4. COFECON: 4.1. 61 
Notícias do Cofecon: O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino passou a palavra para a Conselheira 62 
Federal Maria de Fátima Miranda que, devidamente vacinada contra o COVID relatou que participou da reunião 63 
plenária do Cofecon nos dias 1º, 02 e 03 de julho que iniciou com uma palestra sobre Conjuntura Econômica e 64 
no outro dia o Presidente Antonio Corrêa de Lacerda relatou a preocupação sobre a PEC 108/2019 onde 65 
infelizmente apenas um deputado é favorável às nossas reivindicações, o Deputado Federal por Minas Gerais, 66 
Deputado Rogério Correa, e assim o Senhor Presidente solicitou que os regionais façam contato com as bancadas 67 
dos seus respectivos Estados na tentativa de que consigamos um maior apoio dos deputados. Relatou que nas 68 
reuniões das Comissões a da Mulher Economista apresentamos o nomes da Ana Lucia Jansen mas infelizmente 69 
não foi a mais votada, na outra categoria também indicamos mas agora também teremos as indicações dos 70 
regionais e trabalho no intuito de que nós paranaenses tenhamos indicações e visibilidade junto ao Sistema. 71 
Relatou ainda que teremos um encontro virtual dos funcionários do Sistema nos dias 19 e 20 de agosto que irá 72 
premiar o melhor projeto em melhorias na gestão, no valor de R$ 5.000,00 mais um tablet ao regional, somos 73 
sabedores dos elogios e da competência que fazemos nosso trabalho, portanto sugiro concorrer a este projeto. 74 
Relatou ainda que tivemos uma exaustiva discussão em relação a concessão de aumento aos funcionários do 75 
Cofecon, se decidiu aplicar o reajuste de 3% (três por cento) mais um abono a ser pago em duas parcelas. Quanto 76 
aos eventos relatou que um dos palestrantes do CBE será nosso ex-presidente Luiz Antonio Fayet que falará 77 
sobre logística e serei a mediadora. Também nosso conselheiro Carlos Magno Andrioli Bittencourt participará 78 
como mediador na programação do evento. O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino relatou que o 79 
Corecon está com as tratativas junto ao Banco do Brasil Previdência, na possibilidade de trazer aos economistas 80 
a possibilidade de operar no mercado futuro e diversificar os investimentos. Entretanto nesta semana o Cofecon 81 
encaminhou um ofício também nesta linha onde está em uma fase mais adiantada, as tratativas de ofertar 82 
também uma carteira de investimentos via SEBRAE Previdência. A Conselheira Maria de Fátima Miranda 83 
relatou que sim na ultima reunião do Cofecon se abordou esse assunto, mas ainda não colocado em votação, 84 
sabemos que o Corecon de São Paulo já possui tal serviço e inclusive tem abertura para que todos os 85 
economistas das mais diversas regiões podem aderir. Relatou ainda que no Cofecon o responsável pelo projeto é 86 
o ex-presidente e atual conselheiro federal Wellington da Silva, do Rio de Janeiro. O Senhor Presidente Eduardo 87 
André Consentino relatou que se algum integrante desta Plenária possa vir a contribuir na continuidade deste 88 
trabalho, e os Conselheiros Celso Bernardo e Odisnei Antonio Bega se colocaram à disposição, assim sendo será 89 
encaminhado material que recebemos e nos reuniremos para discussão. A plenária acata a decisão.  4.2 – Ofício 90 
Circular no. 0037/2021/Cofecon Prêmio Mulher Economista 2021: O Senhor Presidente passou a palavra 91 
para a Conselheira Federal Maria de Fátima Miranda que relatou que o Cofecon neste ano mudou a forma de 92 
indicações dos prêmios e antes da apresentação da lista dos possíveis candidatos a esta honraria, abriu a 93 
possibilidade dos regionais fazerem as escolhas e compor uma lista nacional com as indicações. Após discussão 94 
a Plenária decidiu pela indicação da economista Ana Lucia Jansen de Mello Santana, uma indicação inicial da 95 
Conselheira Adriana Ripka. O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino relatou que será comunicado de 96 
forma oficial nos canais indicados pelo Cofecon, da decisão deste Plenário. 4.3 – Ofício Circular 97 
no.0038/2021/Cofecon Prêmio Mulher Transformadora 2021: O Senhor Presidente relatou que o Cofecon 98 
neste ano mudou a forma de indicações dos prêmios e antes da apresentação da lista dos possíveis candidatos a 99 
esta honraria, abriu a possibilidade dos regionais fazerem as escolhas e compor uma lista nacional com as 100 
indicações. Após discussão a Plenária decidiu pela indicação da atual Secretária Municipal de Saúde de Curitiba,  101 
Márcia Cecília Huçulak. O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino relatou que será comunicado de forma 102 
oficial nos canais indicados pelo Cofecon, da decisão deste Plenário. 4.4 - Ofício Circular Nº 103 
046/2021/Cofecon – Resolução nº 2.072/2021 – Altera a Resolução nº 2.0742/2020, que dispõe sobre a 104 
realização de Sessões Plenárias virtuais por videoconferência no âmbito do Sistema Cofecon/Corecons: O 105 
Senhor Presidente Eduardo Cosentino relatou que o Cofecon baixou uma resolução onde viabiliza o trabalho nas 106 
sessões ordinárias virtuais do plenário ficando admitida a apreciação e o julgamento dos processos que tiverem 107 
pedido de sustentação oral, inclusive os de natureza ética desde que seja assegurada a participação do interessado 108 
e que não haja prejuízo para o exercício do direito de defesa. Após discussão a Plenária aprova a Resolução 109 
012/2021. 4.5 – Ofício Circular Nº 047/2021/Cofecon – Resolução Nº 2.069/2021: Autoriza a realização de 110 
cursos de aperfeiçoamento na modalidade à distância pelo Cofecon e aprova seu regulamento: O Senhor 111 
Presidente Eduardo André Cosentino relatou que recebemos o referido ofício oriundo do Cofecon onde autoriza 112 
a utilização dos economistas para ministrar cursos à distância pela plataforma do Cofecon para todos os 113 
economistas devendo ser gratuito. 4.6 – Ofício Circular Nº 050/2021/Cofecon – Alteração no Calendário de 114 
Eventos do Sistema Cofecon/Corecons para 2021: O Senhor Presidente Eduardo Cosentino relatou que 115 
recebemos o ofício circular com alterações no calendário o que nos obrigou a fazer alguns ajustes em nossa 116 



  

programação que informaremos mais adiante; 4.7 – Ofício Circular Nº 056/2021/Cofecon – Resolução Nº 117 
2.070/2021 – Institui a Carteira de Identidade Profissional Eletrônica (e-CIP) no âmbito do Sistema 118 
Cofecon/Corecons: O Senhor Presidente relatou que recebemos o referido ofício e que participou de uma 119 
reunião juntamente com o gerente executivo Amarildo de Souza Santos onde o Cofecon está finalizando o 120 
trabalho com a empresa responsável,  para que os economistas passem a ter a Carteira Profissional Economista 121 
no formato digital e ainda podendo inserir a Certificação Digital. 4.8 – Ofício Circular Nº 058/2021/Cofecon – 122 
Emenda 197 à Medida Provisória Nº 1.040/2021. Articulações para obstar a proposta de extinção do cargo 123 
de Vogal nas Juntas Comerciais nos Estados: O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino relatou que 124 
recebemos Este ofício com a informação de articulações para a criação de um Projeto de Lei para a extinção dos 125 
cargos de Vogal em todo o país, nos causou estranheza esse movimento e também corroboram outras Entidades 126 
que aqui no Estado do Paraná compõe o quadro de Vogais, sugerimos inclusão de pauta desse assunto na 127 
próxima reunião da Comissão de Administração da JUCEPAR para trabalhar no sentido de rever estas posições. 128 
Sabemos que o Estado não tem pessoal para, de imediato, suprir essas vagas em caso de extinção além do que 129 
traria enormes dificuldades. Relatou ainda que o CoreconPR é membro do Programa Descomplica Paraná onde 130 
oficiamos e pedimos maiores esclarecimentos junto à Casa Civil em relação a este delicado tema. 4.9 – Ofício 131 
Circular Nº 060/2021/Cofecon – Resultado pesquisa Perfil da Mulher Economista: O Senhor Presidente 132 
Eduardo Cosentino relatou que está no material disponível à Plenária, informações desta pesquisa; 4.10 – Ofício 133 
Circular Nº 061/2021/Cofecon – Tramitação da PEC Nº 108/2019: O Senhor Presidente Eduardo André 134 
Cosentino relatou que recebemos o ofício do Cofecon que sugere que os conselheiros que tem acesso a bancada 135 
dos deputados e senadores que representam o Estado, levem a preocupação e demonstrem as desvantagens em se 136 
aprovar essa PEC. O conselheiro Luis Alberto Ferreira Garcia relatou que a extinção não atingiria a todos os 137 
Conselhos e citou a OAB, os conselhos da área da saúde, como o CFM e ainda o Confea/CREA, demonstrando 138 
que é notório essa distinção e que os demais conselhos profissionais deveriam juntar forças para discutir essa 139 
importante pauta. O vice-presidente Celso Machado relatou que essa separação em detrimento da maioria dos 140 
conselhos profissionais procede e devemos nos preocupar. O Senhor Presidente reitera o pedido e pede que a 141 
Plenária atue junto as bases as quais tem proximidade, relatou ainda que nossa profissão é muito mais do que 142 
análise de números, exemplificou que possui um ministério no governo Federal, é muito importante em relação 143 
às transações entre países e o resultado social que realiza, imaginando ainda em um cenário que nãos existisse 144 
mais esse trabalho. Fica evidenciado que se tornasse responsabilidade da iniciativa privada não tem o 145 
compromisso oficial de fiscalizar a profissão estendendo o mesmo escopo às demais profissões. Relatou ainda 146 
que tanto na esfera regional quanto na esfera federal os Conselhos estão sim trabalhando em conjunto para 147 
dirimir e buscar a retirada deste Projeto de Lei. 4.11 – Ofício Circular Nº 064/2021/Cofecon – Resolução Nº 148 
2.071/2021. Alteração dos regulamentos dos Prêmios Personalidade Econômica e Destaque Econômico do 149 
Ano: O Senhor Presidente relatou que recebemos do Cofecon o referido ofício com as alterações nas indicações 150 
dos regulamentos e nas indicações aos Prêmios e Destaques Econômicos do Cofecon, após discussão e da nova 151 
forma de escolha, sem a lista prévia que era disponibilizada pelo Cofecon em anos anteriores, a plenária indicou 152 
os seguintes nomes: na honraria Personalidade Econômica do Ano, os indicados são os economistas Luiz Carlos 153 
Jorge Hauly e Luiz Antonio de Camargo Fayet, no Prêmio Destaque Econômico do Ano na categoria Academia 154 
o indicado foi o Colegiado de Economia da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus de Laranjeiras do 155 
Sul. Na categoria Desempenho Técnico o indicado foi o SEBRAE Paraná e na categoria Mídia o indicado foi a 156 
CBN. 4.12 – Ofício Circular Nº 066/2021/Cofecon – Aprovação do registro dos diplomados em Comércio 157 
Exterior nos Conselhos Regionais de Economia. Resolução Nº 2.074/2021: O Senhor Presidente Eduardo 158 
relatou que recebemos o referido ofício e que esse assunto será abordado junto ao relato da Comissão de 159 
Fiscalização, no item 9.2, que ainda relatou que esse assunto já havia passado em anos anteriores por essa 160 
Plenária sempre contrária ao aceite, o qual também era contrário, entretanto relatou que pode ser uma alternativa 161 
para que no futuro possamos equilibrar nossas contas, mas de que maneira iremos realizar o trabalho? Como o 162 
setor de fiscalização atuará, até onde as atribuições exclusivas dos economistas encontrarão brechas para que 163 
outras profissões se insiram sem prejuízo profissional a ambos? Neste contexto ainda pela resolução que 164 
recebemos do Conselho Federal reza que as atividades com formação em Comércio Exterior e Internacionalista 165 
partirão com os valores de 70% (setenta por cento) do atual valor da anuidade que é cobrada dos Economistas; 166 
4.13 – Ofício Circular Nº 069/2021/Cofecon – Envio de Selo Comemorativo pelos 70 anos da 167 
regulamentação profissional:  O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino relatou que recebemos o ofício 168 
do Cofecon e estamos apresentando em todo o material oficial do Conselho o Selo alusivo aos Setenta Anos da 169 
regulamentação da profissão do economista. 4.14 – Ofício Circular Nº 070/2021/Cofecon – Prorroga, 170 
excepcionalmente, o prazo para apresentação dos balancetes referentes ao primeiro trimestre de 2021. 171 
Resolução Nº 2.075/2021: O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino relatou para conhecimento desta 172 
plenária que o Cofecon prorrogou os prazos para apresentação dos balancetes referentes ao primeiro trimestre de 173 
2021. 4.15 – Ofício Circular Nº 075/2021/Cofecon – Conclusão do Desafio Quero Ser Economista – 2021. O 174 



  

Senhor Presidente passou a palavra a Conselheira Federal Maria de Fatima Miranda que relatou o resultado do 175 
projeto: Quero Ser Economista teve o primeiro lugar a estudante de São Paulo e o segundo e terceiros lugares do 176 
Ceará, parabéns a todos que participaram. 4.16 – Resolução Nº 2.078 de 5 de julho de 2021, a qual prorroga 177 
os prazos de adesão dos Corecons e economistas ao VIII Recred e inclui os débitos vencidos até 178 
31/12/2020: O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino relatou que havia sido uma solicitação de nosso 179 
regional e mais outros a prorrogação do prazo do VIII Recred incluindo os débitos dos economistas com 180 
vencimento até 31/12/2020. Com essa Resolução trouxe à essa Plenária para apreciação. Após discussão a 181 
Plenária aprova a Resolução 013/2021 e altera a resolução Nº 004/2020 vigente. 5 – COMISSÃO 182 
TEMÁTICA: 5.1 – Informe sobre os nomes dos ex-presidentes que aderiram a Comissão Temática Núcleo 183 
Estratégico – Fórum dos Presidentes: O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino relatou que conforme 184 
aprovado na última Reunião Ordinária a criação do Núcleo Estratégico Fórum dos Presidentes que será presidido 185 
pelo presidente que estiver à frente do Conselho, juntamente com os componentes do Plenário e dos ex-186 
presidentes que aderiram, e nesta primeira chamada os que atenderam e irão contribuir são os seguintes ex-187 
presidentes: Celso Bernardo, Eduardo Moreira Garcia, José Moraes Neto, Luiz Antonio de Camargo Fayet e 188 
Juarez Varallo Pont. Relatou ainda que esse fórum poderá ser bastante útil no tocante a notas técnicas que o 189 
Conselho possa vir a produzir, utilizando a expertise dos que presidiram Esta Casa no passado e contribuir 190 
conosco em assuntos que possam demandar. Lembrou que não poderá ter cunho político, extremismos e 191 
discussões que não precedem assuntos econômicos, relatou como forma de êxito alcançado uma nota que 192 
encaminhamos ao Governo do Estado que muito repercutiu sobre as garantias das concessões frente ao novo 193 
modelo de pedágios no Paraná. Lembrou que os assuntos antes deverão passar por esta Plenária para aprovação. 194 
6 – EPECO, ENESUL, TORNEIO (GINCANA) e PRÊMIO: 6.1 – Informe sobre o 6º. Encontro 195 
Paranaense de Economistas e Estudantes de Economia – EPECO: O Senhor Presidente Eduardo André 196 
Cosentino relatou que foi enviado aos Conselheiros a programação completa do 6º. EPECO e que precisamos 197 
finalizar as indicações de palestrantes e mediadores, relatou ainda que recebemos a grata surpresa do economista 198 
Roberto Zurcher o qual está finalizando estudos no tema central de nosso evento e se candidatou a ser o 199 
palestrante magno. Também para o painel III com o tema: Transformação Digital nos Pequenos Negócios tem o 200 
economista e ex-presidente Carlos Magno Andrioli Bittencourt, agora precisamos de indicações para os demais 201 
painéis. O coordenador de eventos, conselheiro Jesus Crepaldi relatou que buscou nomes para os painéis e 202 
obteve o retorno do Sr. Fernando Mizote Fifo que não é economista, atua em engenharia de automação e trabalha 203 
diretamente com o tema do painel II:  Transformação Digital na Agricultura. Após discussão a Plenária aprova o 204 
nome. E ficou definidos os nomes para mediadores ou debatedores: para a palestra Magna, o Presidente Eduardo 205 
Cosentino, para o painel I, conselheiro Jesus Crepaldi, painel II conselheira Adriana Ripka e o painel III a 206 
conselheira Itaiana Patrícia de Souza, ficou ainda a ser definido pelo Senhor Presidente o contato para o painel 207 
II: Bancos Digitais, o que definirá ainda nesta semana. Após discussão a Plenária aprova os indicados. 6.2 – 208 
Informes sobre o 25º. Encontro de Economistas da Região Sul – ENESUL: O Senhor Presidente Eduardo 209 
André Cosentino relatou que apresentou à Plenária a programação recebida do Corecon Rio Grande do Sul 210 
referente a o ENESUL e temos que indicar os palestrantes que representarão nosso regional. Após discussão a 211 
Plenária indicou os seguintes nomes; para o painel I: Econ. Roberto Zurcher, painel bônus Ana Carolina 212 
Fernandes Alves, painel II: economista e delegado regional de Ponta Grossa Eurico Pereira de Souza Filho e 213 
painel III: Augusta Pelinski Raiher, serão convidados de forma oficial por Este Conselho e em caso negativo, 214 
informaremos aos conselheiros de novas sugestões para indicações.  6.3 – Informes sobre o 10º. Torneio 215 
Paranaense de Economia e X Gincana Nacional de Economia: O Senhor Presidente Eduardo André 216 
Cosentino relatou que nesta edição não teremos o Torneio de Economia a X Gincana Nacional será virtual e para 217 
todos os estudantes de economia do Estado. O coordenador do Torneio e da Gincana no Estado, conselheiro 218 
Sérgio Lopes relatou que fez um trabalho de divulgação junto aos coordenadores de cursos onde praticamente 219 
metade respondeu se comprometendo a divulgar a Gincana, leu o regulamento e ficou bastante contente com o 220 
objetivo alcançado, relatou que ficamos em quarto lugar dentre as inscrições nacionais, com setenta e três 221 
candidatos e acompanharemos essa fase preliminar. Após os cinco melhores resultados encaminharão um vídeo 222 
curto, conforme o regulamento, para apreciação deste componente mais dos conselheiros Luis Alberto Ferreira 223 
Garcia e Adriana Ripka.  6.4 – Informes sobre o 31º. Prêmio Paraná de Economia: O Senhor Presidente 224 
passou a palavra ao coordenador do prêmio, conselheiro Sérgio Lopes que relatou que uma das julgadoras na 225 
categoria Economia Paranaense, professora Janete Stoffel solicitou desligamento e indicamos o professor José 226 
Maria Ramos da UNIOESTE Francisco Beltrão para substituí-la. Informamos ainda que passado o tempo para 227 
informes da Gincana Nacional agora trabalharemos jutos aos coordenadores de cursos um intensivo neste 228 
trabalho, informou ainda que já recebemos dois trabalhos. Após discussão a Plenária aprova o novo indicado. 7 – 229 
COMISSÃO DE ÉTICA: o Senhor Presidente Eduardo André Cosentino relatou que esses processos estiveram 230 
parados em função da pandemia e agora podemos retornar com os trabalhos e passou a palavra à Presidente da 231 
Comissão de Ética, Conselheira Elhanã Maria Moreira Marcelino Kaio que agradeceu a presença de todos e 232 



  

relataram que em virtude do Cofecon baixar uma resolução na qual libera os Atos referentes os processos 233 
oriundos da Comissão de Ética nas reuniões virtuais relatou o seguinte: 7.1 – Processos Administrativos 234 
434/2018 e 490/2018 – Pascual Ariel Arrechea; a presidente da Comissão de Ética, conselheira Elhanã Maria 235 
Moreira Marcelino Kaio relatou que esses processos estavam parados desde dezembro de 2018 e à época foi 236 
pedido sua suspensão por não haver localizado o referido economista, mesmo com esforços e buscas da 237 
fiscalização. O prazo vencerá em dezembro de 2021 e esse relato é apenas a título de informação, retornaremos 238 
com estes em meados de janeiro de 2022; 7.2 – Processo Administrativo Nº 470/2019 – Sergio Porto da Luz; 239 
a presidente da Comissão de Ética, conselheira Elhanã Maria Moreira Marcelino Kaio relatou que este processo 240 
já passou pelas fases de relato, de admissibilidade e o referido economista é registrado no Conselho do Rio de 241 
Janeiro, mas o fato ocorreu em nossa jurisdição e pelo processo onde a juíza, do foro de Araucária, notificou ao 242 
Cofecon que nos incumbiu de apurar os fatos. Segundo o economista este relatou que existiu muita dificuldade 243 
na apuração das informações no trabalho de sua perícia sendo seu laudo haver ser tornado inconclusivo. Ele não 244 
deixou de apurar, fazer as buscas das informações onde não atendeu ao juízo, segundo a própria juíza que o 245 
havia nomeado e causou revolta na entrega das informações, segundo a juíza do caso, pela inconsistência do 246 
laudo, exigiu a devolução de 50% (cinquenta por cento) dos honorários pagos que de pronto o economista 247 
atendeu. Também a juíza justificou a dificuldade das partes em atender e fornecer os devidos subsídios para a 248 
perícia. Entendemos que não houve de forma alguma negligência por parte do perito, e segundo a fiscalização do 249 
Corecon, o economista sempre respondeu quando procurado, e que essa situação o que o deixava extremamente 250 
inquieto. Não entraremos no mérito de seu trabalho, sua forma de atuar e como fazer, fica a sugestão ao Núcleo 251 
de Pericias do CoreconPR avaliar no futuro e apresentar como estudo de caso, se assim o quiser. Essa relatoria 252 
sugere o arquivamento do processo. Após discussão a Plenária acata a decisão da relatora; 7.3 – Processos 253 
Administrativos Nº 22/2020 e Nº 41/2020 – Evaldo Mendes Aguiar; a presidente da Comissão de Ética, 254 
conselheira Elhanã Maria Moreira Marcelino Kaio relatou que estes processos estavam para serem relatados mas 255 
devido a Resolução vigente ano passado, nos impedia de levar adiante, em 04/12/2020 tivemos o parecer do 256 
membro da Comissão de Ética ano passado, conselheiro Daniel Rodrigues Poit que apreciou os dois processos e 257 
que oferecem subsídios para sua admissibilidade, assim sendo essa relatoria acompanha a decisão e coloca em 258 
votação. A Plenária acompanha a relatora pela admissibilidade dos dois processos; 7.4 – Processo 259 
Administrativo Nº 53/2020 – Jaqueline Fonseca Rodrigues; a presidente da Comissão de Ética, conselheira 260 
Elhanã Maria Moreira Marcelino Kaio passou a palavra ao relator do processo, conselheiro Odisnei Antonio 261 
Bega que informou que este processo teve origem na 1ª Vara Cível de Ponta Grossa e brevemente relatou que a 262 
economista havia sido nomeada para ser a perita de um processo em outubro de 2016, dentro deste processo 263 
analisando o processo judicial, apresentou uma primeira justificativa para o não cumprimento do prazo 264 
estipulado para entrega de laudos, e por diversas oportunidades também veio a pedir mais prazos para entrega. 265 
Aquele juízo então, a intimou num prazo de cinco dias para apresentar o trabalho final, o que não ocorreu e 266 
assim sendo, foi destituída deste trabalho no processo, sendo nomeado novo perito. E em julho de 2019 a juíza 267 
expediu comunicado ao órgão fiscalizador da profissão com as devidas justificativas e pedindo providências. O 268 
Conselheiro Odisnei Bega relatou ainda que, analisando o processo, sugere a esta Plenária sua admissibilidade e 269 
a possibilidade de fazer a oitiva da economista para suas alegações em cumprimento da determinação judicial. 270 
Após discussão esta Plenária vota com o relator pela admissibilidade; 7.5 – Processos Administrativos Nº 271 
178/2020, Nº 228/2020 e Nº 091/2021 – Fernando Ribas Mano; a presidente da Comissão de Ética, conselheira 272 
Elhanã Maria Moreira Marcelino Kaio passou à palavra a relatora, conselheira Adriana Ripka que relata que os 273 
três processos são contra o economista Fernando Ribas Mano e que o processo administrativo 178/2020 274 
resumidamente informou que o economista foi nomeado perito e não cumpriu os prazos nem tampouco a entrega 275 
do laudo, assim sendo o juízo da 18ª Vara Cível de Curitiba nos intimou a se posicionar em relação aos atos 276 
deste economista. A relatora acata o relato e sugere a sua admissibilidade. Após discussão a Plenária vota com a 277 
relatora pela admissibilidade deste processo administrativo; outro processo relatado pela conselheira Adriana foi 278 
o processo administrativo 228/2020 resumidamente informou que o economista foi nomeado perito e não 279 
cumpriu os prazos nem tampouco a entrega do laudo, assim sendo o juízo da 15ª Vara Cível de Curitiba nos 280 
intimou a se posicionar em relação aos atos deste economista. A relatora acata o relato e sugere a sua 281 
admissibilidade. Após discussão a Plenária vota com a relatora pela admissibilidade deste processo 282 
administrativo; e finalizando relatou sobre o processo administrativo 091/2021 aonde o economista alegou no 283 
processo a entrega da pericia nomeada, entretanto não comprova a entrega e o cartório da 1ª Vara Cível de 284 
Curitiba não possui o registro de entrada, alegam que a documentação citada não está contida nos Autos. Dessa 285 
forma a relatora também sugere à Plenária a admissibilidade deste processo administrativo. Após discussão a 286 
Plenária acata a decisão da Relatora pela admissibilidade do processo administrativo; 7.6 – Processos 287 
Administrativos Nº 206/2020 e Nº 70/2021 – Berenice Fabisiewicz: a presidente da Comissão de Ética, 288 
conselheira Elhanã Maria Moreira Marcelino Kaio passou à palavra ao relator, conselheiro Tiago Jazynski que 289 
relatou sobre o processo administrativo 70/2021 contra a economista Berenice Fabisiewicz onde atuou como 290 



  

perita em um processo da 19ª Vara Cível de Curitiba aonde efetuou o laudo técnico, entregou nos prazos 291 
definidos e recebeu pelo trabalho, acontece que houve necessidade de um laudo complementar, com o 292 
pagamento em juízo pelas partes por esse trabalho, mas a economista-perita não o fez, segundo o juízo, 293 
reiteradamente a notificou e por ultimo foi alertada com a possível notificação ao órgão fiscalizador da profissão 294 
mais multa fiduciária. Mesmo assim a economista não se manifestou até a sua derradeira destituição o que levou 295 
a sete meses de atraso no processo por este Ato. O relator então por conta da falta de interesse e manifestação 296 
justifica a admissibilidade deste processo. Após discussão a Plenária acatou a decisão do relator pela 297 
admissibilidade do processo; o membro da Comissão de Ética, conselheiro Tiago Jazynski relatou o processo 298 
administrativo 206/2020 contra a economista Berenice Fabisiewicz onde atuou como perita junto a 1ª Vara Cível 299 
de Ponta Grossa onde nomeada perita em um processo, não apresentou o laudo, mesmo com proposta de 300 
pagamento dos honorários, os quais recebeu 50% (cinquenta por cento) e também por várias oportunidades, 301 
intimada não se manifestou, e sem resposta àquele juízo notificou o órgão fiscalizador da profissão. A 302 
economista posteriormente foi destituída do processo e essa relatoria com essas informações, pela negligência 303 
por parte da perita e com as informações de que acompanhava o processo quando de seu pagamento parcial, ela 304 
tinha acesso aos Autos, sem justificativas contrárias. Assim essa relatoria indica a admissibilidade deste 305 
processo. Após discussão a plenária acata a sugestão do relator e acata a admissibilidade do processo 306 
administrativo; 7.7 – Processos Administrativos Nº 207/2020 e Nº 216/2020 – Renê Galiciolli: a presidente da 307 
Comissão de Ética, conselheira Elhanã Maria Moreira Marcelino Kaio passou à palavra ao relator, conselheiro 308 
Odisnei Antonio Bega que relatou o processo administrativo 207/2020 contra o economista Renê Galiciolli onde 309 
prestou serviços de perícia econômico-financeira junto à 1ª Vara Cível de Irati, onde foi nomeado perito em 310 
setembro de 2009 e em maio de 2011 finalizou a perícia entregando os laudos e os Autos, e sendo pagos os 311 
devidos honorários. O juízo, posteriormente o intimou para que fosse complementado a perícia, mas deste ato em 312 
diante não o fez, consequentemente o juiz determinou e abriu prazo para que o perito entregasse o exigido mas 313 
não o cumpriu. Assim recebemos a intimação daquela Vara Cível para que fosse aberto processo administrativo 314 
contra o profissional. Assim sendo essa relatoria sugeriu à Plenária para que fosse acatada sua admissibilidade. 315 
Após discussão a Plenária acatou a sugestão do relator e acata a admissibilidade do processo administrativo; o 316 
relator Odisnei Antonio Bega relatou o processo administrativo 216/2020 contra o economista Renê Galiciolli 317 
onde prestou serviços à Justiça da Vara da cidade de Santo Antônio do Sudoeste em abril de 2002 como perito, 318 
no processo tem-se as informações de que o economista neste período se mudou em várias oportunidades de 319 
residência em diversos municípios e que acabou não informando no processo os endereços à medida em que 320 
foram mudando, em agosto de 2020 o juiz o intimou para que o perito se manifestasse em relação à pericia 321 
sujeito a relato ao órgão fiscalizador da profissão. O economista não se manifestou e o juiz reportou a Este 322 
Conselho dos fatos e mais ao Ministério Público pelo não cumprimento dos prazos e ainda acerca da decidia do 323 
perito. Assim sendo essa relatoria sugeriu à Plenária para que fosse acatada sua admissibilidade. Após discussão 324 
a Plenária acatou a sugestão do relator e acata a admissibilidade do processo administrativo. A presidente da 325 
Comissão de Ética, conselheira Elhanã Maria Moreira Marcelino Kaio agradece aos relatos dos membros 326 
nomeados e informa a Plenária que os referidos processos terão andamento e seus respectivos 327 
desmembramentos. 8 – ELEIÇÕES 2021 DO CORECONPR: 8.1 – Formação da Comissão Eleitoral para 328 
as Eleições do CoreconPR 2021, Resolução Nº 011/2021: O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino 329 
relatou que atendendo o Regulamento Eleitoral do Cofecon nosso regional precisa compor a Comissão Eleitoral 330 
para as Eleições 2021 do CoreconPR, após discussão os conselheiros escolhidos foram: para presidir a comissão 331 
Conselheiro Odisnei Antonio Bega e para membros efetivos os Conselheiros Elhanã Maria Moreira Marcelino 332 
Kaio e Celso Bernardo e como membro suplente o Conselheiro Luis Alberto Ferreira Garcia. A Plenária aprova 333 
a decisão através da Resolução 011/2021. 8.2 – Aprovação do calendário das eleições 2021 do CoreconPR, 334 
Resolução Nº 011/2020: O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino relatou as informações do calendário 335 
eleitoral e a Plenária aprova através da Resolução 011/2021. 9 – COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: O Senhor 336 
Presidente passou a palavra para o Conselheiro Sérgio Lopes, Presidente da Comissão de Fiscalização que 337 
relatou brevemente os processos administrativos de inscrições e cancelamentos que posteriormente são deferidos 338 
ou indeferidos pelos membros da Plenária. 9.1. Cancelamentos/Suspensões: Cancelamento por Falecimento 339 
(deferido): Vilson Nunes Pereira, Proc. Adm. 153/21, Reg. 4430: A partir da data do óbito, ou seja, 16/03/2021. 340 
Há débito das anuidades de 2013 a 2021 sendo canceladas conforme legislação; Ativo com desconto (deferido): 341 
Josefina Scaramella, Proc. Adm. 138/21, Reg. 2945: A partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto 342 
é, 29/04/2021, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2021; Prorrogação da Suspensão do 343 
Registro por desemprego (deferidos): Ana Cristina Cruz de Faria, Proc. Adm. 403/19, reg. 8324: a partir da 344 
data da primeira suspensão, isto é, 25/09/2020 até 25/09/2021; José Geraldo Ribas, Proc. Adm. 415/19, reg. 345 
7591: a partir da data do vencimento da primeira suspensão, isto é, 07/10/2020 até 07/10/2021. Há débito da 346 
anuidade de 2015; Juliano Eric Ribas, Proc. Adm. 478/19, Reg. 6873: a partir da data do vencimento da primeira 347 
suspensão, isto é, 28/11/2020 até 28/11/2021; Paulo Roberto Kososki, Proc. Adm. 109/20, Reg. 4711: a partir da 348 



  

data de vencimento da primeira suspensão, isto é, 28/04/2021 até 28/04/2022; Robson Pletsch dos Santos, Proc. 349 
Adm. 099/20, Reg. 8116: a partir da data do vencimento da primeira suspensão, isto é, 15/04/2021 até 350 
15/04/2022; Suzieny Baptista de Oliveira, Proc. Adm. 018/20, Reg. 6201: a partir da data do vencimento da 351 
primeira suspensão, isto é, 15/01/2021 até 15/01/2022; Cancelamento de Registro por aposentadoria 352 
(deferidos): Enio José Verri, Proc. Adm. 133/21, Reg. 3718: a partir da data do despacho do requerimento 353 
assinado, isto é, 16/04/2021. Há débitos de honorários e custas de 2018; Maria Cecília Nunes da Silva Moreira, 354 
Proc. Adm. 159/21, Reg. 5275: a partir da data de protocolo e requerimento assinado, isto é, 24/05/2021; Pedro 355 
Irineu Dellagrana, Proc. Adm. 134/21, Reg. 8270: a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 356 
03/05/2021; Cancelamento do Registro por não exercício (deferidos): Ana Silvia Martins Franco, Proc. Adm. 357 
156/21, Reg. 8001: a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 20/05/2021; Berenice Aguilar 358 
Veiga, Proc. Adm. 140/21, Reg. 4838: a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 30/04/2021. 359 
Em aberto às anuidades de 2013, 2014, 2017 a 2020 e 5/12 avos da anuidade de 2021; Edmeia Piano Sartori 360 
Menegat, Proc. Adm. 154/21, Reg. 7536: a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 361 
20/05/2021. Em aberto a anuidade proporcional de 5/12 avos de 2021; Francisco Carlos Gomes Subtil, Proc. 362 
Adm. 283/20, Reg. 5164: a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 22/12/2020. Há débito 363 
das anuidades de 2015 a 2020; Ronald Gartner, Proc. Adm. 117/21, Reg. 6211 a partir da data do protocolo e 364 
requerimento assinado, isto é, 09/04/2021; Arquivamento: Onir Natalin Possa, Proc. Adm. 224/20, Reg. 6340: 365 
Conselho decide pelo arquivamento do pedido por falta de documentação para instruir a processo de 366 
cancelamento e a inercia do interessado; Registros: Registros Definitivos de Economistas (deferidos): Isabela 367 
Barchet, Reg. 8812, UFSM, Delegacia de Cascavel; Thais Andreia Araujo de Souza, Reg. 8814, UEM, 368 
Delegacia de Maringá; Flavia Minetto, Reg. 8815, UFPR, Delegacia de Curitiba; Pedro Pereira, Reg. 8816, 369 
FESP, Delegacia de Curitiba; Elionai Carlos Vieira dos Santos, Reg. 8817, Universidade Positivo, Delegacia de 370 
Curitiba; Airton Fonseca Junior, Reg. 8818, UNESPAR, Delegacia de Apucarana; Patrícia Vieira Abraham, Reg. 371 
8819, UFSC, Delegacia de Curitiba; Aaron Lopes Pereira, Reg. 8820, UFPR, Delegacia de Curitiba; Julia 372 
Martins Camargo, Reg. 8821, UEL, Delegacia de Londrina; Registro por transferência (deferido): Vitor 373 
Gomes Reginato, Reg. 8813, UEM, Delegacia de Maringá; Registro Definitivo Pessoa Jurídica (deferido): 374 
Consultur Assessoria em Projetos Ltda. Reg. 713, Delegacia de Curitiba; Registro de Estudantes (deferidos): 375 
Juliana da Silva Santos, Reg. E-2932, UNESPAR, Delegacia de Apucarana; Jamila Santiago, Reg. E-2933, 376 
UNESPAR, Delegacia de Apucarana; João Vitor de Melo, Reg. E-2934, UNESPAR, Delegacia de Apucarana; 377 
Caroline Venâncio Gonçalves, Reg. E-2935, UNESPAR, Delegacia de Apucarana; Giovanna Dias Martins, Reg. 378 
E-2936, UNESPAR, Delegacia de Apucarana;  Marcela Sampaio Rojas, Reg. E-2937, UNESPAR, Delegacia de 379 
Apucarana; Igor Aguiar Pavão, Reg. E-2939, UNESPAR, Delegacia de Apucarana; Victória Teixeira dos Santos, 380 
Reg. E-2940, UFPR, Delegacia de Curitiba; Priscila Frez Veloso, Reg. E-2941, UFPR, Delegacia de Curitiba; 381 
Daniel Varassin Goldenberg, Reg. E-2942, UFPR, Delegacia de Curitiba; Anderson Rodrigues Maciel, Reg. E-382 
2943, UFPR, Delegacia de Curitiba; Bryan do Carmo Muniz, Reg. E-2944, UFPR, Delegacia de Curitiba; 383 
Daniele Cavalheiro do Nascimento, Reg. E-2945, UFPR, Delegacia de Curitiba; Miguel Finger Schmidtke, Reg. 384 
E-2946, UFPR, Delegacia de Curitiba; Tiago Pivetta Yabusaki, Reg. E-2947, UFPR, Delegacia de Curitiba; 385 
Henrique Pedroso do Espírito Santo, Reg. E-2948, UNESPAR, Delegacia de Apucarana; Jaqueline Moreira 386 
Soares da Rocha, Reg. E-2950, UNESPAR, Delegacia de Apucarana; Registro de Estudante – Reativação 387 
(deferidos): Aline Morumi Pedro, Reg. E-2086, FCV, Delegacia de Maringá; Thalia Venzon Bavaresco, Reg. E-388 
2439, UNIOESTE, Delegacia de Francisco Beltrão; Larissa Fernanda Terres Bortolini, Reg. E-2443, 389 
UNIOESTE, Delegacia de Francisco Beltrão; 9.2 – Registro Profissional dos egressos de cursos de graduação 390 
de bacharelado e conexos de economia: O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino passou a palavra ao 391 
colaborador Alexandre Alves Ribeiro, membro da fiscalização do CoreconPR que relatou que dentro da 392 
Resolução no. 1997/2018 que autorizou bacharéis egressos de formações conexas do curso de economia: 393 
Relações Internacionais /Internacionalistas e bacharel em Finanças/Financistas todas sujeitas no que rezam as 394 
Resoluções no. 2010 e 2011/2019 e 2064/2021. Discutiu-se se os teores das normas estão claros, todas as 395 
prerrogativas da profissão do economista, salvo votar e ser votado. Relatou ainda que essa matéria foi aprovada 396 
no SINCE e como está regulamentada pelas Resoluções citadas do Cofecon, a dúvida seria a abrangência, como 397 
fiscalizar, o entendimento do que é atividade conexa e privativa destes novos segmentos. Entendemos que são 398 
atividades correlatas da economia, mas pode vir a causar muitos questionamentos dos economistas registrados e 399 
dos que podem vir a se registrar, o porquê dos valores a essa nova categoria aprovada, ser em torno de 30% 400 
(trinta por cento) menor do que é praticado atualmente aos economistas. O conselheiro Luis Alberto Ferreira 401 
Garcia relatou que se faz necessário um levantamento da matriz curricular junto ao Ministério da Educação para 402 
que se observe a Ementa dos cursos dentro das especificidades que àquela instituição ofertou para o bacharel seja 403 
tecnicamente apreciado por esse Plenário para aprovar o registro. O Gerente Executivo Amarildo de Souza 404 
Santos relatou que há mais de um ano o Corecon do Rio Grande do Sul já aceita e efetua registros em 405 
concordância com as Resoluções do Cofecon, e caberia uma consulta de como estão os procedimentos e os 406 



  

requisitos que estão utilizando. Após discussão a plenária sugeriu que se faça esses questionamentos quanto aos 407 
registros no CoreconRS, que se solicite ao Cofecon uma maior clareza na questão de atuação, seus limites e 408 
atribuições em relação a grade curricular, as atividades desempenhadas para fins de fiscalização e como órgão 409 
fiscalizador da profissão, um melhor entendimento a fim de esclarecer aos novos bacharéis e aos economistas o 410 
que são atividades exclusivas e o que são atividades correlatas, exemplificando e tendo como parâmetro o que 411 
atualmente é realizado nos Conselhos de Contabilidade com a real separação do contador, do técnico contábil, 412 
como citado pela plenária. Ainda informar a bacharel interessada no registro que, se nos procurar informá-la de 413 
que o seu processo ainda está em fase de análise. E o Senhor Presidente solicita que todos esses esclarecimentos 414 
sejam apreciados na próxima reunião ordinária. A Plenária acata a solicitação. 10 – ASSUNTOS GERAIS: 10.1 415 
– Aprovação do novo Calendário de Eventos e Plenárias de 2021 do CoreconPR: O Senhor Presidente 416 
Eduardo André Cosentino relatou que ocorreram algumas alterações em relação aos eventos previstos para o 417 
segundo semestre e informou à Plenária todos os eventos nas datas corretas, o que mais chamou atenção foi o 418 
cancelamento do Torneio de Economia e o ENESUL que seria realizado na semana do economista, passando 419 
para os dias 06 e 07 de outubro. Relatou ainda que as atividades correlatas em comemoração ao dia do 420 
economista em meados de 13 de agosto estão canceladas, sendo possível apenas no formato de videoconferência, 421 
e solicita informar aos demais conselheiros e delegacias regionais. Relatou também que o Conselho está 422 
preparando alguns vídeos para o mês do economista com depoimentos do presidente, do vice-presidente e de 423 
alguns economistas que exercem atividades da profissão, mas saem do meio comum, de como a sociedade vê e 424 
mostra as demais possibilidades de nossa profissão. E para a semana do economista podemos realizar como foi 425 
feito em 2020 com uma live no dia, continuando como coordenador o conselheiro Laércio Rodrigues de 426 
Oliveira, que aceitou o convite. Após discussão a Plenária aprova o calendário. 10.2 – Pesquisa: O Senhor 427 
Presidente relatou que está realizando juntamente com a expertise do conselheiro Claudio Santana Shimoyama e 428 
a colaboração do Vice-Presidente Celso Machado, do Gerente Executivo Amarildo de Souza Santos e do 429 
Assessor Gilberto Coelho de Miranda Junior, um mapeamento dos economistas e estudantes de economia do 430 
Paraná. Fornecemos os números e os dados de nossos registros e o conselheiro Shimoyama vai nos trazer 431 
resultados para que possamos melhor entender nossos economistas, onde estão atuando, quantos são da iniciativa 432 
privada, quantos atuam na esfera pública, o que esperam do Conselho, de que maneira podemos atuar e atender 433 
os anseios de sua maioria. Nosso escopo é mapear e direcionar estratégias de alcance a este público, seja em uma 434 
abordagem mais moderna, mais tradicional, dentro do intervalo e faixa de idade da pesquisa. Quais eventos e 435 
quais temas de maior interesse, de maior relevância e ainda nos precavendo nas estratégias dentro do Projeto de 436 
Lei da PEC 108/2019 onde de forma coordenada, buscar soluções dentro de seus desdobramentos e adequando 437 
nosso Conselho à realidade atual. Em breve apresentaremos a plenária o resultado destes estudos. 10.3 – 438 
Informes do SINDECON-PR: o Senhor Presidente Eduardo André Cosentino passa a palavra para o 439 
conselheiro Odisnei Antonio Bega, presidente do SINDECON-PR que relatou que está com expediente aberto ao 440 
público, duas vezes por semana e que está com as inscrições abertas para o curso de pericia que deverá se iniciar 441 
nas próximas semanas, no mais tudo bem e dentro da normalidade. O Senhor Presidente agradece ao relato. 10.4 442 
– Informes do Núcleo de Perícia: O Senhor Presidente passa a palavra ao conselheiro e presidente do Núcleo 443 
de Perícias, Tiago Jazynski que relatou também sobre as inscrições do curso de perícia que pela primeira vez 444 
será realizado no formato virtual está tendo uma bastante procura, e diversos questionamentos quanto a sua 445 
realização. Outro assunto que trouxe foi o fato de que semelhante as determinações do Conselho Regional de 446 
Contabilidade aplicou aos seus a obrigatoriedade do registro de seus peritos em um cadastro regional e nacional 447 
e somente assim, os habilitando a se cadastrar junto ao Cadastro da Justiça – CAJU. E devemos reunir o núcleo 448 
para discutir o que podemos também apreciar para os peritos economistas, e a forma de aceitar o cadastro no 449 
CAJU. O Senhor Presidente relatou ainda que temos trabalhado e informado ao tribunal de justiça do Estado a 450 
disparidade de nomeações de economistas peritos ante contadores peritos, demonstrando as atividades que 451 
podem ser atribuídas aos economistas e assim informar às Varas de Justiça do Estado para um maior 452 
engajamento nas nomeações. Ainda em conjunto com o Conselho Regional de Contabilidade e outras Entidades 453 
informar aos Senhores Magistrados a atuação dos peritos e até sugerir uma reunião virtual para demonstrar, 454 
orientar e sugerir novas possíveis nomeações e ainda um trabalho que estamos realizando em prol da 455 
remuneração dos peritos em processos judiciais que em breve devemos informar a Esta Plenária. 10.5 – 456 
Informes do Núcleo de Recuperação Judicial: O Senhor Presidente passou a palavra a coordenadora do 457 
núcleo, economista Itaiana Patrícia de Souza que relatou conforme a ultima reunião plenária estava em contato 458 
com os coordenadores do projeto intitulado Recupera São José, que na verdade se chama Retomada Econômica e 459 
que abrange os municípios da região metropolitana de Curitiba, capitaneado pelo SEBRAE, relatou ainda que 460 
convidaram a OAB e preterindo ao Corecon, e em contato com os organizadores do projeto nossa indignação de 461 
um projeto de retomada econômica, o Conselho responsável, ficar de fora. Após conversas seremos convidados 462 
de forma oficial a compor esse projeto para ajudar nas atuações e busca de soluções. Outro projeto que estamos 463 
em vias de iniciar é quanto a recuperação judicial que passará a abranger também a Pessoas Físicas, o que é de 464 



  

relevância muito importante e poderemos atuar também nesta frente. 10.6 – Aniversariantes: O Senhor 465 
Presidente parabeniza e informa os aniversariantes que comemoraram idade nova desde a ultima reunião 466 
plenária, são eles: 20/05/2021 a conselheira Mirian Beatriz Schneider, dia 10/06 o Assessor Gilberto Coelho de 467 
Miranda Junior e dia 09/07 nosso delegado regional de Francisco Beltrão, Marcelo Lopes de Moraes. 10.7 – 468 
Palavra aberta aos conselheiros: A conselheira Itaiana Patrícia de Souza relatou que dentro do que foi passado 469 
no item 10.2- Pesquisa relatou que existe no Telegram um grupo criado pelo Conselho Regional de 470 
Contabilidade sobre assuntos relacionados à contabilidade. É livre e todos podem participar. Dentro dessa 471 
pesquisa que está sendo realizada, podemos realizar algo semelhante aqui com assuntos de economia e aberto a 472 
todos que tem interesse em debater certos assuntos.  O Senhor Presidente agradece e sugere trazer mais 473 
informações.  10.8 – Próxima Reunião Plenária: O Senhor Presidente informa que a próxima reunião plenária 474 
será no dia 16 de agosto ainda no formato virtual, com a primeira convocação as 14 horas e início as 14 horas e 475 
trinta minutos. 11 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, o Senhor Presidente agradece presença de todos 476 
e às dezoito horas e quarenta e cinco minutos dá por encerrados os trabalhos, dos quais eu, Gilberto Coelho de 477 
Miranda Junior, Assessor da Presidência, lavrei o presente Extrato da Ata que, lido e achado conforme, vai 478 
assinado por mim, pelo Presidente e Gerente Executivo do Conselho Regional de Economia da 6ª Região/PR. 479 
Curitiba, ao décimo segundo dia do mês de julho de dois mil e vinte e um. 480 
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