
 
 

CARTA-PROPOSTA DA CHAPA “AMPLIANDO CONQUISTAS” 
 

 Dar continuidade à realização de eventos de economia do CoreconPR para a comunidade acadêmica, 

economistas e sociedade em geral.  

 Divulgar e incentivar a adesão ao Plano de Saúde aos economistas registrados.  

 Promover o fortalecimento da fiscalização do profissional Economista junto aos órgãos 

governamentais e não governamentais.  

 Incrementar a publicização, anualmente, aos economistas registrados, dos tipos e volume de 

trabalhos realizados pela Fiscalização, em prol da garantia do campo profissional no mercado de 

trabalho e da defesa da profissão.  

 Aprofundar o trabalho de apoio e orientação aos Delegados de cada Regional a fim de estreitar o 

relacionamento do CoreconPR com os economistas e estudantes de economia.  

 Incrementar a oferta de cursos de qualificações específicas aos economistas e estudantes de 

economia.  

 Aprofundar o relacionamento do CoreconPR com as IES do Estado, através de reuniões periódicas e 

contato direto com os coordenadores de curso de Economia.  

 Dar continuidade ao apoio institucional aos eventos de economia promovidos pelas IES, através da 

ampliação de divulgação pelas mídias do CoreconPR e de suporte na busca de conferencistas.  

 Dinamizar ainda mais a realização e o fortalecimento do Prêmio PR, como uma das boas vitrines de 

visibilidade do CoreconPR à comunidade acadêmica e como incentivo aos recém Bacharéis a efetuar 

o seu registro profissional.  

 Continuar a publicação do livro “Economia Brasileira por economistas paranaense” como forma de 

dar oportunidade e valorizar os economistas pesquisadores e escritores.  

 Avançar na divulgação e no estímulo à adesão dos estudantes ao Registro Estudantil, como forma de 

incentivo ao futuro registro do profissional no CoreconPR.  

 Desenvolver um programa de produção e divulgação de vídeos e mensagens, através das mídias 

próprias, sobre as características do curso de Economia e a importância da profissão economista, 

direcionadas a Escolas e estudantes de segundo grau. 

 Desenvolver um programa de produção de vídeos e mensagens direcionadas aos empresários em 

geral, sobre as competências do economista e das vantagens de contar com esse profissional na em 

suas empresas e negócios.  

 Estudar a possibilidade de desenvolver uma campanha institucional, em conjunto com o Cofecon, 

direcionada aos Bacharéis de economia, demonstrando a importância e as vantagens do Registro 

profissional.  

 Dar continuidade às políticas de representação do profissional Perito Econômico, junto ao TJ/PR. 



 
 

CHAPA “AMPLIANDO CONQUISTAS”  
 ELEIÇÕES 2021 - CORECON-PR. 

 
CONSELHEIROS EFETIVOS (MANDATO DE 2022 A 2024)  
 

 

Econ. JOSE AUGUSTO SOAVINSKI - Corecon 3343/PR  
Economista, Graduado pela FAE, Pós Graduado em Gestão da Indústria Automobilística pela FGV e Pós Graduado em 
Ciência Política pelo IBPEX; Técnico em Segurança do Trabalho;  Apresentador do Programa Sobriedade na Rede Rádio 
FM Nova Pinhais 98,3 as segundas feiras 14:00; Atua no DEPSD/SESP/PR, departamento estadual de políticas públicas 
sobre drogas na assessoria técnica como palestrante, criando os conselhos municipais de políticas sobre drogas, atenção as 
comunidades terapêuticas; Agente da Pastoral da Sobriedade Regional Sul II e membro da equipe nacional de prevenção; 
Supervisor de Higiene e Segurança do Trabalho, pela Fundacentro; Foi Vice Coordenador da Câmara Setorial de Segurança 
da ACP/PR; Foi Conselheiro do Conselho de Ação Social de Sustentabilidade Empresarial – CASEM/ACP; Foi 
Coordenador do Comitê de Segurança e da Ordem Pública do Movimento Pró Paraná;  Diretor de Comunicação Social do 
SINDECON/PR;  Foi Presidente do SINDECON/PR; Foi Vice Presidente do CoreconPR. 

 
 

Econ. JUAREZ TREVISAN - Corecon 525/PR  
Economista graduado em Economia, administrador de empresas, formado pela FAE, foi conselheiro do CoreconPR, ex-
presidente da Federação Nacional dos Economistas, Diretor do Sindicato dos Economistas do Paraná, Secretario executivo 
da UGT, diretor do CNPL, consultor de empresas, com experiência de 35 anos na área de saneamento, onde exerceu as 
funções de Gerente de Recursos humanos, Suprimentos, Informática, Planejamento, comercial e de Medidores de Vazão. 
Diretor da Fundação de Previdência da Sanepar. Co-autor do livro Mediação de Águas, trabalhou no diagnostico na área 
comercial da empresa Águas do Paranaguá e da OSE no Uruguai, ministrou palestras na Sanepar, em diversas companhias 
de Saneamento e fábricas de medidores. Atualmente Conselheiro Efetivo do CoreconPR (2019 a 2021). 
 

 

Econ. SÉRGIO LOPES – Corecon/PR 3779 
Graduação em Ciências Econômicas pela FECIVEL/UNIOESTE–Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Cascavel. 
Especialização em Teoria Econômica pela UFPR-Universidade Federal do Paraná, Mestrado em História Contemporânea 
pela UFF-Universidade Federal Fluminense e Doutorado em Economia pela UNC-Universidad Nacional de Córdoba-AR. 
Professor do curso de Ciências Econômicas da UNIOESTE-Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de 
Cascavel. Conselheiro e Delegado Regional de Cascavel do CoreconPR, por diversas vezes. Autor do livro sobre a história 
do Paraná, O Território do Iguaçu no contexto da Marcha para Oeste, pela Edunioeste, Cascavel-PR e sobre a história 
econômica do Brasil, Instituciones, industrialización y crecimiento económico en Brasil (1930-1980), pela Brazil 
Publishing, Curitiba-PR. 
 

 

Econ. SOLIDIA ELIZABETH DOS SANTOS - Corecon 7632/PR  
Economista formada pela FAE Centro Universitário, com especialização em Gestão Financeira, controladoria e Auditoria 
pelo ISAE/FGV, Mestre em organizações e desenvolvimento pela FAE. Experiência de mais de 20 anos nas áreas de 
finanças e controladoria de empresas de médio e Grande porte. Atua como professora e coordenadora do Curso de Ciências 
Econômicas da FAE Centro Universitário. Foi Conselheira Suplente do CoreconPR (2015/2017 – 2018/2020). 
 

 
 

CONSELHEIROS SUPLENTES (MANDATO DE 2022 A 2024) 
 

 

Econ. CRISTIANO AUGUSTO SOLIS DE FIGUEIREDO MORRISSY – Corecon 6425/PR  
Economista, Graduado pela FESP, Pós Graduado em Finanças pela FAE/CDE, Economista da Companhia de Habitação 
Popular de Curitiba - Cohab-CT; COHAPAR, Coordenador da Divisão de Controle Financeiro; Museu Oscar Niemeyer - 
MON, Coordenador Financeiro, Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor Presidente; Atualmente à disposição da 
Fundação Cultural de Curitiba exercendo a função como Diretor Administrativo e Financeiro; Fundação Alpha de 
Previdência e Assistencial Social como Membro Efetivo do Conselho Fiscal e Membro Suplente do Conselho Deliberativo.  
 

 

Econ. EDUARDO BACH ANELLI - Corecon 8780/PR  
Economista e Contador, 50 anos, com mais de 20 anos atuando diretamente na área de finanças, em âmbito nacional e 
internacional, possuindo experiência profissional em empresas multinacionais como Coca-Cola, Siemens, Case New 
Holland, Haas, AHT, Telefônica, Valmet e também nacionais como Codiflex, Bematech e o Boticário; Participação Intern., 
inclusive tendo trabalhado por 2 anos nos Estados Unidos na MasterCard Intern. e feito o curso de Custos e Gerenciamento 
Contábil Americano e estudado em Toronto (Canadá) e Buenos Aires (Argentina); Atuação direta como Head de diversos 
departamentos da área financeira, reportando diretamente às matrizes em outros países com gerenciamento direto de equipe 
nacional e internacional; Forte atuação no mercado econômico e financeiro, participando ativamente em comitês como no 
IBEF, CoreconPR e associado ao IBGC; Atuação em posições como Diretor e Head financeiro, Planejamento Estratégico, 
Planej. Financeiro, Controladoria, Tesouraria, Custos e Finanças. 
 

 

Econ. ITAIANA PATRICIA DE SOUZA - Corecon 8556/PR 
Graduada em Economia pela FAE, MBA em Engenharia Financeira pelo IBPEX (2009), Extensão em Complementação do 
Magistério Superior pelo IBPEX (2009). Foi acadêmica pesquisadora na área de Política Agrícola, sendo a primeira a 
dissertar sobre Contrato de Opção Instrumento da Política de Preços Mínimos (1998) sendo retomado o estudo em 2010 
avaliando o impacto incremental do Contrato de Opção. Pertence à carreira de Administração Financeira, realizando 
consultoria para empresas de médio e grande porte, governança corporativa e treinamentos relacionados a área de gestão 
financeira. Pertence ao GT Mulher Economista do CoreconPR. Atualmente é Economista responsável pela coordenação dos 
consultores da Gestão de Números Assessoria Empresarial, para os processos de fusão e aquisição, governança corporativa, 
auditoria financeira, perícia e assistência jurídica, de diligencie e captação de investimentos. Atualmente Conselheira 
Suplente do CoreconPR. 

 

Econ KALIL KARAM NETTO – Corecon 948/PR 
Economista pela Faculdade de Administração e Economia – FAE, diplomado em 23/01/1973 e registrado no Corecon-PR 
sob número 948. Técnico em Contabilidade pela Escola de Comércio Senhor Bom Jesus, diplomado em 31/12/1968 e 
registrado no CRC-PR sob número 9153/0-8. Aposentado em 03/05/2011, quando atuava da Copel, sendo o último cargo 
exercido, Superintendente de Recursos Humanos – SRH. Diretor de Relações Socioeconômicas e Sindicais do Sindecon-PR. 
Atualmente atua como perito judicial, na área trabalhista. 
 

 
 
 



 
 
DELEGADO ELEITOR EFETIVO 

 

 

Econ. LUIZ ANTONIO RUBIN – 1778 Corecon/PR 
Economista diplomado pela UFPR, Técnico analista de projetos no BRDE durante 27 anos e professor de Português, 
diplomado em Letras com Francês pela PUCPR.   Capacitado Mediador em 1997 pelo IMAB. Mediador e árbitro atuante na 
Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA-PR CMA-CREA/PR e na Câmara de Mediação e Arbitragem do Paraná - 
CMA-PR. Atua também como mediador e conciliador no CEJUSC do Tribunal de Justiça do Paraná. Coordenador do 
Conselho Técnico e Científico do Instituto de Resolução de Conflitos, Mediação e Arbitragem – IMA. Profere palestras 
sobre Mediação e Arbitragem para diversos públicos em eventos promovidos pelo CoreconPRPR. Foi Presidente do 
CoreconPR em 2009. Foi Conselheiro Federal Suplente do Cofecon 2018 a 2020. 

 
 

DELEGADO ELEITOR SUPLENTE  

 

 

Econ. ELHANÃ MARIA MOREIRA MARCELINO KAIO - Corecon 6164/PR 
Economista graduada em Economia pela Universidade Católica Dom Bosco/MS (1993), Curso de extensão em Relações 
Internacionais e Problemas Globais (1993), especialista em Perícia Contábil(2015). Bancária (1985/88), Func. Gov. Estado 
de MS (1988/2000), tendo atuado no SINE (Pesquisa e Estatística), na SECJT ( Núcleo de Tomada de Contas, Núcleo 
Financeiro, Assessoria de Gabinete), no PROCON (Conciliação, Pesquisa e Estatística, Análise e Cálculos, Ministração de 
Cursos), no CONEN (Cons. Suplente e Titular),Professora Substituta UCBD, Professora Pós-Graduação UNIUV/PR   Perita  
Econômico-financeira extrajudicial desde 2000 e  judicial desde 2006, em Curitiba. Presta assessoria em Relações de 
Consumo. Professora  e palestrante em Perícia  Econômico-financeira. Mediadora pelo Nupemec/TJPR, e mestranda em 
Relações de Conflitos e Mediação pela Unini/México. Foi vice-presidente do CoreconPR em 2019. Atualmente Conselheira 
Efetiva do CoreconPR (2019-2021). 

 


