
 
 
 
 
 
ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA NA FORMA HÍBRIDA DO CONSELHO 1 
REGIONAL DE ECONOMIA 6ª - REGIÃO - PARANÁ, REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO 2 
DE 2021. 3 
Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, realizou-se a Oitava Reunião Ordinária 4 
do Conselho Regional de Economia, no formato de híbrido, presencial em sua sede própria, situada à 5 
Rua Professora Rosa Saporski, 989, Mercês, Curitiba – Paraná e por videoconferência pela plataforma 6 
Zoom, sob a presidência do Economista Eduardo André Cosentino, com a presença do vice-presidente 7 
Celso Machado, dos Conselheiros Efetivos: Juarez Trevisan, Tiago Jazynski, Laércio Rodrigues de 8 
Oliveira, Odisnei Antonio Bega, Celso Bernardo, Luis Alberto Ferreira Garcia, e virtualmente Sergio 9 
Lopes, Andréa Cristhine Prodohl Kovalczuk e Elhanã Maria Moreira Marcelino Kaio, dos 10 
Conselheiros Suplentes: Adriana Ripka, Maria Gabriela Fernandes da Silva Nauiack, Claudio Santana 11 
Shimoyama e Laerzio Chiesorin Junior.  Justificaram ausências, as quais foram acatadas pelo Plenário 12 
a Conselheira Efetiva Mirian Beatriz Schneider, por motivos profissionais e a Conselheira Suplente 13 
Itaiana Patrícia de Souza por motivos profissionais. Conforme prevê o Regimento Interno do 14 
CoreconPR, em seu Art. 8º, parágrafo 1º, os Conselheiros Efetivos ausentes serão substituídos pelos 15 
Conselheiros Suplentes presentes, por designação do Presidente, ouvido o Plenário. Assim, passam à 16 
condição de efetivos, somente para referida sessão o Conselheiro Suplente Claudio Santana 17 
Shimoyama. Contando ainda com a presença do gerente executivo do CoreconPR, Amarildo de Souza 18 
Santos, do assessor da presidência Gilberto Coelho de Miranda Junior e dos integrantes do Setor de 19 
Fiscalização do Corecon: Mauri Hidalgo, Alexandre Alves Ribeiro e Eneida Miranda Machado e do 20 
procurador jurídico Rafael Souza Moro, da Conselheira Federal Maria de Fatima Miranda e da 21 
assessora de imprensa Inês Dumas. 1 - ABERTURA DO PRESIDENTE DO CORECONPR: Às 22 
quatorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declara aberta a sessão, tendo atingido o número 23 
regimental de Conselheiros presentes, passando a leitura da pauta da referida reunião. Inicialmente 24 
agradece as presenças dos conselheiros, demais convidados e passa a relatar os informes do Presidente. 25 
1.1 – Participações em eventos e reuniões, representando o CoreconPR: 1.1.1 – Em 09/01/2021 26 
Participação do Presidente Eduardo Andre Cosentino na reunião do Comitê Descomplica Paraná – na 27 
Casa Civil do Governo do Estado; 1.1.2 – Nos dias 10 a 12/11/2021 participações do Assessor da 28 
Presidência Gilberto Coelho de Miranda Junior e do Gerente Executivo, Amarildo de Souza Santos no 29 
Congresso Brasileiro das Agências de Regulação – XII ABAR em Foz do Iguaçu; 1.1.3 – Em 30 
17/11/2021 participação do Presidente Eduardo André Cosentino na reunião virtual da diretoria da 31 
Junta Comercial do Paraná; 1.1.4 – Em 17/11/2021 participações do Presidente Eduardo André 32 
Cosentino e do conselheiro Sérgio Lopes na Solenidade virtual de abertura do ano letivo, recepção aos 33 
calouros do curso de economia da UNIOESTE Cascavel; 1.1.5 – Nos dias 19 e 20/11/2021 início do 34 
módulo I do 2° curso de perícia econômico-financeira, ministrado pelo presidente Eduardo Andre 35 
Cosentino; 1.1.6 – Em 23/11/2021 Audiência Pública virtual sobre o fim dos contratos de pedágios no 36 
Paraná. Diagnósticos dos problemas dos passivos das estruturas e litígios nas Concessões. 37 
Participações do ex-presidente Luiz Antonio de Camargo Fayet (palestrante) e representantes do 38 
Conselho: conselheira Maria Gabriela Fernandes da Silva Nauiack e do conselheiro Laerzio Chiesorin 39 
Junior; 1.1.7 – Em 24/11/2021 Solenidade virtual de premiação do 9° Prêmio Gestor Público, 40 
participação e apresentação do conselheiro Laerzio Chiesorin Junior; 1.1.8 – Em 26/11/2021 41 
Solenidade virtual de premiação do 31° Prêmio Paraná de Economia, representados pelos conselheiros, 42 
delegados, presidente e vice-presidente do CoreconPR e membros da comissão organizadora, 43 
premiados e familiares; 1.1.9 – Nos dias 26 e 27/11/2021 início do módulo II do 2° curso de perícia 44 
econômico-financeira, ministrado pela economista Vanya Marcon Heimoski; 1.1.10 – Em 30/11/2021 45 
Reunião virtual do COT, sala organizada pelo CoreconPR, com o representante, Assessor Gilberto 46 
Coelho de Miranda Junior; 1.1.11 – Em 01/12/2021 – Evento virtual “Discutindo Economia”, 47 
organizado pelo CoreconPR, assessoria de imprensa do CoreconPR, economistas e Entidades 48 
paranaenses; 1.1.12 – Em 01/12/2021 Assessor Gilberto Coelho de Miranda Junior representou o 49 
CoreconPR na Solenidade alusiva aos 60 (sessenta) anos do curso de economia da UEM; 1.1.13 – Nos 50 
dias 10 e 11/12/2021 início do módulo III do 2° curso de perícia econômico-financeira, ministrado pelo 51 



 
 
 
 
 
presidente Eduardo Andre Cosentino. 2. APROVAÇÃO DA ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 52 
DE 2021, REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2021: O Senhor Presidente Eduardo Andre 53 
Cosentino, informou que a ata foi enviada por e-mail a todos os Conselheiros e consulta se existe algo 54 
a ser comentado. Nada mais a comentar, declarou aprovada. 3. REGIMENTO INTERNO: 3.1. 55 
Alterações no Regimento Interno do CoreconPR – Resolução 020/2021: O Senhor Presidente 56 
Eduardo Andre Cosentino relatou que em atendimento ao Ofício Circular n° 0153/2021/Cofecon e a 57 
Resolução n° 2.090/2021/Cofecon, que altera o Regimento Interno do Conselho Federal de Economia 58 
aprovado pela Resolução n° 1.832/2010/Cofecon; que passa a vigorar com a opção de reuniões tanto 59 
no formato presencial quanto virtual ou ainda em ambos, chamado híbrida. Foi sugerido pelo Cofecon, 60 
alterações no Regimentos Internos dos Regionais que baixou a Resolução 2.093/2021 que regem essas 61 
mudanças e desta forma precisamos homologar em duas Sessões Ordinárias, a qual coloco em 62 
discussão à Plenária. Após discussão a Plenária aprova as alterações no Regimento Interno do 63 
Conselho Regional de Economia da 6ª Região/Paraná, aprovado pela Resolução 008/2011 do 64 
CoreconPR, através da Resolução 020/2021 em primeira votação. 4. COFECON: 4.1. Notícias do 65 
Cofecon: O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino passou a palavra para a Conselheira Federal 66 
Maria de Fátima Miranda que relatou que o Conselho Federal realizou três reuniões desde a nossa 67 
última plenária. Nos dias 10 e 11 de novembro tivemos uma reunião extraordinária para discutir o 68 
formato das reuniões, se na forma presencial, virtual ou híbrida e se decidiu pela última. Outro assunto 69 
discutido foi sobre o novo manual de arrecadação que foi aprovado e será finalizado, sendo 70 
disponibilizado aos regionais. Na outra data, 29/11/2021 tivemos nova reunião com o debate sobre 71 
conjuntura e desenvolvimento do Brasil. No dia 30/11/2021 o presidente Antonio Lacerda relatou que 72 
existia um processo do Cofecon contra o Confea que em resumo, acatavam registros de técnicos-73 
econômicos no CREA aonde não obtivemos êxito nesta ação, mantendo a decisão do registro daquele 74 
Conselho. Também relatou sobre o Dossiê Eleitoral num apanhado geral sobre os resultados. A 75 
Conselheira relatou ainda que foi lançado o Prêmio Paul Singer que é um prêmio sobre as boas práticas 76 
acadêmicas que vai abranger alunos da graduação de todo o país, com ênfase nas áreas de economia 77 
solidaria, incubadoras e assessoria de projetos. Foi discutido e aceito ainda registros no sistema 78 
Cofecon/Corecon para as áreas de Relações Internacionais e Economia Ecológica, termos aprovados 79 
mas serão em uma categoria que não Economistas, o termo ainda será definido. Em 10/12/2021 em 80 
nova reunião ordinária foi realizado basicamente um balanço do trabalho no ano de 2021 das 81 
Comissões e dos Grupos de Trabalho do Cofecon, também se discutiu a proposta da próxima reunião 82 
acontecer nos dias 14 e 15 de janeiro, mas não foi aprovado mantendo as datas de 28 e 29 de janeiro. 83 
Também foi informado sobre os resultados apurados nas indicações aos Prêmios do Cofecon, fica o 84 
registro de que durante o ano abrem as sugestões de indicações de todos os regionais, entretanto os 85 
premiados sempre ficam nas próprias indicações anteriores do Cofecon, dando a impressão de que 86 
nossas indicações tem pouca importância. Dessa forma os premiados nas categorias serão: Prêmio 87 
Destaque Econômico do Ano - Academia – UFRJ, Prêmio Destaque Econômico do Ano – 88 
Desempenho Técnico: IBGE, Prêmio Destaque Econômico do Ano - Mídia: Jornal GGN, Prêmio 89 
Personalidade Econômica do Ano: Denise Lobato Gentil, Prêmio Mulher Economista: Esther Dweck e 90 
Prêmio Mulher Transformadora: Nísia Trindade Lima. Foi relatado informes da Revista Brasileira de 91 
Economia que praticamente é sobre o último CBE. Ao final ainda ocorreu a eleição à presidência do 92 
Cofecon para 2022 aonde será reconduzido ao cargo de presidente o econ. Antonio Corrêa de Lacerda 93 
e como vice o econ. Paulo Dantas da Costa, da Bahia. E na posição de conselheira federal foi relatado 94 
um balanço das atividades que realizou no Cofecon ao longo do ano de 2021 e em destaque, relatou a 95 
participação em duas comissões: de empreendedorismo e de perícia e mediação e arbitragem que teve 96 
um grande trabalho no ano e mesmo com a pandemia acabou por fazer em torno de cinco 97 
apresentações (lives) com participação de excelentes convidados e esse material está disponível no 98 
canal do Youtube do Cofecon. Participou ainda de uma live a convite do economista Jorge Cury Neto, 99 
no chamado Chá das Cinco e participou a convite da UNESPAR de Apucarana na semana do 100 
economista em solenidade alusiva à data. Para 2022, relatou a conselheira, que manterá as 101 
apresentações virtuais e buscará os economistas paranaenses de sucesso, o empresariado que possa 102 



 
 
 
 
 
contribuir contando suas experiências da profissão. Agradeceu em especial aos conselheiros e 103 
economistas que colaboraram e apoiaram o trabalho das comissões em especial ao conselheiro Tiago 104 
Jazynski pelo que realizou no ano apoiando o Cofecon, também em agradecimento ao presidente 105 
Eduardo Andre Cosentino pela oportunidade, e aos economistas Vilma Guimarães, José Macias de 106 
Campos e Angeliz Suckow pela parceria. E ainda informou que sua comissão de trabalho terá uma 107 
grande exposição no próximo SINCE com palestras já no projeto do evento. Finalizou desejando um 108 
feliz natal e um 2022 promissor à todos. O Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino agradeceu ao 109 
relato e agradeceu a dedicação da conselheira, sua pro atividade e generosidade em nos representar tão 110 
bem junto ao Cofecon. 4.2. Informações sobre a Assembleia dos Delegados Eleitores do Cofecon: 111 
O Senhor Presidente passou a palavra à Delegada Eleitora e Conselheira Elhanã Maria Moreira 112 
Marcelino Kaio que relatou que em virtude de compromissos anteriormente marcados, o membro 113 
efetivo, Luiz Antonio Rubin não participou e teve a honra de substituí-lo. Relatou ainda que a reunião 114 
transcorreu de forma tranquila e que em meio dia de trabalho finalizou os trabalhos, o regional do Rio 115 
Grande do Sul passou a ter dois conselheiros federais, o regional de Santa Catarina com um e ainda 116 
com a nossa conselheira Maria de Fatima Miranda, informou que a região Sul está muito bem 117 
representada, ainda com uma maior presença feminina, foi indicada uma economista do Piauí, 118 
aumentando a participação das mulheres. Desta forma agradeceu a oportunidade. O Senhor Presidente 119 
agradeceu a participação da delegada e conselheira nesta assembleia. 4.3. Ofício Circular n° 120 
0140/2021/Cofecon – Assembleia de Delegados-Eleitores 2021 (ADE). Edital de Convocação. 121 
Procedimentos excepcionais para o pleito 2021; O Senhor Presidente apenas trouxe para informação 122 
o recebimento do referido ofício e procedimentos. Neste ocorreu a indicação da participação da 123 
conselheira Elhanã Maria Moreira Marcelino Kaio. 4.4. Ofício Circular n° 0142/2021/Cofecon – 124 
Processo Eleitoral do Sistema Cofecon/Corecons. Envio do Laudo de Auditoria Independente e 125 
Relatório de eleição; O Senhor Presidente apenas trouxe para informação o recebimento do referido 126 
ofício e procedimentos. 4.5. Ofício Circular n° 0143/2021/Cofecon – Prêmio Mulher 127 
Transformadora; O Senhor Presidente apenas trouxe para informação o recebimento do referido 128 
ofício e procedimentos. 4.6. Ofício Circular n° 0149/2021/Cofecon – Disponibilização de 129 
certificados digitais a membros do Sistema Cofecon/Corecons; O Senhor Presidente relatou que 130 
geralmente o presidente e gerente dos regionais tem essas despesas para assinatura de documentos 131 
oficiais, e por este ofício serão custeados pelo Cofecon. 4.7. Ofício Circular n° 0150/2021/Cofecon – 132 
Informa mudança do local de emissão de carteira profissionais do Sistema Cofecon/Corecons: O 133 
Senhor Presidente relatou a empresa detentora da confecção das carteiras passou a administração e 134 
recebimento do Rio de Janeiro para Brasília. 4.8. Ofício Circular n° 0153/2021/Cofecon – Resolução 135 
n° 2.091/2021 – Altera o Regimento Interno do Conselho Federal de Economia aprovado pela 136 
Resolução n° 1.832 de 2010:  O Senhor Presidente relatou que ocorreu mudança no formato das 137 
reuniões, agora podendo ser híbridas.  4.9. Ofício Circular n° 0154/2021/Cofecon – Resolução n° 138 
2.091/2021 – Altera e acrescenta dispositivos à Resolução n° 1.853, de 28 de maio de 2011 que 139 
cria e regula o Manual de Arrecadação no Sistema Cofecon/Corecons: O Senhor presidente relatou 140 
que com essa resolução está determinada que só poderemos cobrar via judicial débitos cujos valores 141 
ultrapassem R$ 5.000,00 (cinco mil reais), assim, buscamos estudos na tentativa de que débitos que 142 
atualmente são de direito e não atinjam esse patamar estabelecido, possam através da mudança da 143 
alíquota de correção, passando para a SELIC, torne aptas para a continuidade dos processos de 144 
cobrança. 4.10. Ofício Circular n° 4.981/2021, de 30 de novembro de 2021, aprova o Dossiê 145 
Eleitoral do CoreconPR: O Senhor Presidente apenas trouxe para informação o recebimento do 146 
referido ofício com a homologação sem ressalvas de nosso Dossiê Eleitoral. 5 - COMISSÃO DE 147 
TOMADA DE CONTAS: 5.1 - Aprovação da 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 - 148 
Resolução 020/2021: Dando continuidade, o Senhor Presidente do CoreconPR passa a palavra ao 149 
Conselheiro Luis Alberto Ferreira Garcia, Presidente da Comissão de Tomada de Contas, que 150 
apresenta aos demais Conselheiros, a proposta da 1ª reformulação orçamentária do exercício de 2021. 151 
Em conformidade com a legislação vigente, levamos à apreciação dos Senhores Conselheiros, através 152 
de relatórios, a 1ª Reformulação Orçamentária deste CoreconPR relativa ao exercício de 2021.  153 



 
 
 
 
 
Salienta que o estudo da reformulação foi discutido em reunião virtual da Comissão de Tomada de 154 
Contas, em conjunto com os membros Tiago Jazynski e Celso Bernardo e do Gerente Executivo 155 
Amarildo de Souza Santos que a proposta visa adequar as contas do CoreconPR ao comportamento da 156 
execução orçamentária. Contudo conclui-se que a comissão posiciona-se a favor da aprovação da 157 
referida reformulação visto que ocorreram reduções significativas nas despesas em virtude da 158 
continuidade dos eventos e Plenárias estarem sendo realizado em videoconferência, o que deixam de se 159 
pagar diárias e deslocamentos dos Conselheiros, palestrantes, funcionários e convidados pela restrição 160 
de saúde em decorrência da pandemia. Após apresentação, o Senhor Presidente coloca em votação a 161 
proposta da 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e da Resolução 021/2021, as quais são aprovadas 162 
pela Plenária.  5.2 - Aprovação das Contas do 2º Trimestre de 2021 - Resolução 021/2021: O 163 
Presidente da Comissão de Tomada de Contas Conselheiro Luis Alberto Ferreira Garcia, apresenta aos 164 
demais Conselheiros, a Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2021 do CoreconPR, demonstrada nas 165 
peças contábeis apresentadas, examinadas e analisadas na extensão julgada necessária. Também em 166 
reunião virtual desta Comissão mais a presença do Gerente Executivo do CoreconPR. Conclui-se que a 167 
comissão posiciona-se a favor da aprovação das Contas do 2º Trimestre de 2021. Após a explanação, o 168 
Senhor Presidente do CoreconPR coloca em votação a aprovação das contas, as quais são aprovadas 169 
pela Plenária. 5.3 - Aprovação das Contas do 3º Trimestre de 2021 - Resolução 021/2021: O 170 
Presidente da Comissão de Tomada de Contas Conselheiro Luis Alberto Ferreira Garcia, apresenta aos 171 
demais Conselheiros, a Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2021 do CoreconPR, demonstrada nas 172 
peças contábeis apresentadas, examinadas e analisadas na extensão julgada necessária. Também em 173 
reunião virtual desta Comissão mais a presença do Gerente Executivo do CoreconPR. Conclui-se que a 174 
comissão posiciona-se a favor da aprovação das Contas do 3º Trimestre de 2021. Após a explanação, o 175 
Senhor Presidente do CoreconPR coloca em votação a aprovação das contas e da Resolução 021/2021, 176 
as quais são aprovadas pela Plenária. 5.4 - Aprovação da Proposta Orçamentária para 2022 - 177 
Resolução 021/2021: Dando sequência o Conselheiro Luis Alberto Ferreira Garcia, Presidente da 178 
Comissão de Tomada de Contas, apresenta aos demais Conselheiros em cumprimento ao que 179 
determina a legislação vigente, levamos à apreciação dos demais conselheiros a Proposta Orçamentária 180 
relativa ao exercício de 2022, demonstrada nas planilhas apresentadas, examinadas e analisadas na 181 
extensão julgada necessária. Concluindo, esclarecemos que os demonstrativos apresentados espelham 182 
as receitas e despesas previstas para o exercício de 2022, estimadas com base em comportamento 183 
histórico, e visando a adequação das metas deste Conselho com a disponibilidade de recursos. Se, no 184 
decorrer do exercício a execução orçamentária demonstrar necessidade, deverá ser efetuado 185 
retificações ou reformulações do orçamento. Conclui-se que as informações, os relatórios apresentados 186 
foram colocados com clareza, com transparência e sem ressalvas e a comissão posiciona-se a favor da 187 
aprovação da Proposta Orçamentária de 2022. Após, o Senhor Presidente coloca em votação a 188 
aprovação da Proposta Orçamentária para o Exercício de 2022, através da Resolução 021/2021, as 189 
quais são aprovadas pela Plenária. 6 - COMISSÃO DE ÉTICA: O Senhor Presidente passou a 190 
palavra para a Presidente da Comissão de Ética, conselheira Elhanã Maria Moreira Marcelino Kaio que 191 
relatou os seguintes processos: 6.1 – Processo Administrativo 434/2018 – Pascual Ariel Arrechea: 192 
Processo relatado em dezembro de 2018 e também no início de 2020. Entendemos que este prazo 193 
oferecido, para as exigências legais de cumprimento dos prazos, foi suficiente para que fossem 194 
realizadas buscas no intuito de localizar o economista e notificá-lo, entretanto nos foi dada a 195 
informação de que ele está residindo nos Estados Unidos e dessa forma o processo será arquivado. 196 
Após discussão a Plenária acata a decisão. 6.2 – Processo Administrativo 490/2018 – Pascual Ariel 197 
Arrechea: Processo relatado em dezembro de 2018 e também no início de 2020 e apenso ao Processo 198 
Administrativo 434/2018. Entendemos que este prazo oferecido, para as exigências legais de 199 
cumprimento dos prazos, foi suficiente para que fossem realizadas buscas no intuito de localizar o 200 
economista e notificá-lo, entretanto nos foi dada a informação de que ele está residindo nos Estados 201 
Unidos e dessa forma o processo será arquivado. Após discussão a Plenária acata a decisão. 6.3 – 202 
Processo Administrativo 178/2020 – Fernando Ribas Mano; apenso aos processos: 6.4 – Processo 203 
Administrativo 228/2020 e 6.5 – Processo Administrativo 091/2021: A Presidente da Comissão de 204 



 
 
 
 
 
Ética, conselheira Elhanã Maria Moreira Marcelino Kaio relatou que os processos se referem a perícias 205 
anteriormente nomeadas ao economista-perito pelo judiciário e que o mesmo não atendeu aos 206 
processos de forma satisfatória. Uma vez notificado a prestar esclarecimentos, não obtivemos retorno 207 
em nenhum dos processos, com a observância de que o economista não se manifestou, assim sendo, os 208 
processos seguirão à revelia e como é determinado pelo Código de Ética do Conselho Regional de 209 
Economia, precisaremos nomear dois conselheiros para que sejam Defensores Dativos nestes 210 
processos. Após discussão a Plenária escolhe para defensora a conselheira suplente Maria Gabriela 211 
Fernandes da Silva Nauiack.  6.6 – Processo Administrativo 346/2021 – Vanessa Z.R. Bucheni: A 212 
Presidente da Comissão de Ética, conselheira Elhanã Maria Moreira Marcelino Kaio relatou que para 213 
continuidade deste processo se faz necessário a nomeação de um conselheiro ou uma conselheira para 214 
fazer a análise processual e sua admissibilidade. Após discussão a Plenária aprova o nome do 215 
Conselheiro efetivo Tiago Jazynski. 6.7 – Processo Ético Administrativo 053/2020 – Jaqueline 216 
Fonseca Rodrigues: Senhor Presidente do CoreconPR passa a palavra a Conselheira Elhanã Maria 217 
Moreira Marcelino Kaio que relatou que participou juntamente com os membro da comissão, 218 
conselheiros Odisnei Antonio Bega e Celso Bernardo, ainda com a participação do fiscal Alexandre 219 
Alves Ribeiro, em uma oitiva no formato de videoconferência com a economista. Dessa forma, ela foi 220 
prestativa, respondeu a todas as perguntas da comissão, mesmo com a prerrogativa de permanecer em 221 
silêncio. Dessa forma apenas para relato pois seguiu para a Assessoria Jurídica do Conselho para 222 
parecer e ao final do processo e dos prazos recursais, esta Plenária decidir pelo veredito. Como está em 223 
final de mandato, a Presidente da Comissão de Ética se despede com os processos de sua 224 
responsabilidade, todos em dia e em conformidade. O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino 225 
agradeceu e parabenizou o trabalho de toda a comissão e seus pares. 7 – COMISSÃO DO 31º. 226 
PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA: o Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino passou a 227 
palavra ao coordenador do Prêmio, conselheiro Sérgio Lopes que relatou: 7.1. Informes sobre a 228 
solenidade de entrega: Realizada de forma virtual fizemos a premiação com a participação de todos 229 
os premiados que fizeram o uso da palavra, à exceção de um, por motivo de saúde. Também os 230 
coordenadores das IES premiadas fizeram uso da palavra em agradecimento. Destacou ainda nesta 231 
edição a diversidade das instituições premiadas, cinco no total que abrangeu todas as regiões do 232 
Estado. 7.2. Despesas e Receitas: o coordenador relatou que pelo formato virtual em muito se 233 
diminuiu os custos para a realização deste prêmio, aonde tivemos de receitas o valor de R$ 9.473,00 234 
(nove mil, quatrocentos e setenta e três reais) advindos do patrocínio do SINDECON-PR e despesas o 235 
total de R$ 13.675,00 (treze mil, seiscentos e setenta e cinco reais), dessa forma com um resultado 236 
negativo de R$ 4.212,00 (quatro mil duzentos e doze reais), esses detalhes estão à disposição dos 237 
conselheiros no processo administrativo referente a esta edição do prêmio e no portal de transparência 238 
do site do CoreconPR. 8 – DEFINIÇÃO DO CONSELHEIRO EFETIVO COM REGISTRO 239 
MAIS ANTIGO, PARA REPRESENTAR O CORECONPR NO PERÍODO COMPREENDIDO 240 
ENTRE O TÉRMINO DO MANDATO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE E A POSSE 241 
DOS DIRIGENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2022: Dando continuidade, o Senhor Presidente 242 
relata que em atendimento no nosso Regimento Interno, no período compreendido entre o término do 243 
mandato do Presidente e do Vice-Presidente e a posse dos novos dirigentes, será legalmente 244 
representado pelo conselheiro efetivo com registro mais antigo dos terços remanescentes do plenário. 245 
Pela pesquisa realizada o nome do conselheiro mais antigo é do Conselheiro Efetivo Odisnei Antonio 246 
Bega, o Senhor presidente o convida e prontamente aceitou o convite. A plenária aprova a decisão. 9 – 247 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino passou a palavra 248 
para o Presidente da Comissão de Fiscalização, conselheiro Sergio Lopes, que relatou os seguintes 249 
processos desta Comissão: 9.1. Processos da Fiscalização: Empresas com atividade de Consultoria 250 
“Financeira” – Proc. 320/2021: O Presidente da Comissão de Fiscalização, conselheiro Sérgio Lopes 251 
relatou que o tema tem sido discutido em várias plenárias, mais especificamente no dia 08/11/2021, 252 
onde foi solicitado que o houvesse manifestação da Assessoria Jurídica, inclusive com quadro 253 
comparativo das atividades de Economista, Administrador e Contador. Há de se observar que até então 254 
está pacificado que é privativo do Economista conforme 7ª Reunião Plenária, de 06/11/2021. De forma 255 



 
 
 
 
 
mais detalhada, a fiscalização necessita de posicionamento da plenária para pacificar procedimento. 256 
Estamos desenvolvendo trabalho junto a JUCEPAR, e no momento estamos com 70 (setenta) 257 
processos a serem abertos de Pessoa Jurídica. Deliberação da Plenária: Passar a considerar as 258 
atividades que envolvem análise financeira, quer conste no objeto social ou razão social da empresa, ou 259 
mesmo publicidade de oferta de serviços financeiros, como compartilháveis entre a profissão 260 
economista, administrador e contador, e então, neste caso específico, o profissional deve 261 
obrigatoriamente ter registro em um ou no outro Conselho Regional, caso contrário, caracteriza-se 262 
como exercício ilegal da profissão economista. Deliberação da Plenária: Passar a considerar as 263 
atividades que envolvem consultoria financeira, quer conste no objeto social ou razão social da 264 
empresa, ou mesmo publicidade de oferta de serviços financeiros, como compartilháveis entre a 265 
profissão economista, administrador e então, neste caso específico, o empresa deve obrigatoriamente 266 
ter registro em um ou no outro Conselho Regional, caso contrário, caracteriza-se como exercício ilegal 267 
da profissão economista. Para os casos em que o sócio(s) seja(m) graduado(s) em Ciências 268 
Econômicas, necessariamente a empresa deve ter registro no Conselho Regional de Economia; 269 
Cornerstone Investimentos, Proc. Adm. 517/18: o conselheiro Laércio Rodrigues de Oliveira relatou 270 
que este processo já havia sido discutido pela plenária em dezembro de 2019, mas a empresa após 271 
justificar que mesmo com as informações em seu site de que atua com Valuation, Planejamento 272 
Estratégico e Assessoria Financeira entre outras atividades descritas, estas em especial são de atuação 273 
exclusivas de economistas, em consulta com a assessoria jurídica do Conselho que acatou a defesa da 274 
empresa e a juntada de seu Contrato Social ainda com a informação de que possui registro no Conselho 275 
Regional de Administração, essa relatoria, em vista dos atos e dos fatos apresentados, mantém a 276 
decisão pela continuidade do processo. Após discussão e votação a Plenária acata a decisão. O 277 
presidente da Comissão de Fiscalização, conselheiro Sérgio Lopes relatou ainda os seguintes 278 
processos: Rosemary Escabio, Proc. Adm. 239/19: De posse das informações recebidas da SEFA 279 
(Secretaria de Estado da Fazenda), a interessada foi convidada a regularizar a situação em 07/05/2019. 280 
O não atendimento ao chamamento, foi emitida notificação 046/19 com prazo de 15(quinze) dias para 281 
regularização. A falta de providência, culminou na emissão do auto de infração 028/19, com prazo 282 
renovado em 15 (quinze) dias.  Foi comunicado a interessada correção, solicitando a desconsideração 283 
do auto de infração e consideração da notificação 019/20. A Assessoria Jurídica que opina pela 284 
apreciação da plenária, foi solicitado para a interessada, correção de ordem administrativa. Falta o 285 
Anexo II da Lei estadual 8.303/2002. Art. 3. Remete ao Anexo II, no qual descreve § 3°. O requisito de 286 
escolaridade mínima para ingresso dos cargos e das funções de cada cargo serão fixados na forma do 287 
anexo II desta lei. Deliberação da Plenária: pelo prosseguimento do processo administrativo, 288 
considerando que para o cargo de Agente Fazendária A, que a Interessada exerce na SEFA, é exigida 289 
“qualificação profissional de nível superior” (Anexo II, da Lei 8.303/02), além da “comprovação do 290 
registro no Conselho Regional e demais órgãos de fiscalização profissional correspondente à respectiva 291 
qualificação” (Art. 1º da Lei n. 7.832/84), além do que, tendo sido notificada, a Interessada não 292 
apresentou defesa, portanto caracterizando-se o exercício ilegal da profissão economista; Paulo de 293 
Tarso Mayrhofer, Proc. Adm. 027/17 e 354/18: O interessado solicitou cancelamento de registro em 294 
janeiro de 2017, o qual foi deferido, referente ao processo 027/17. Em junho de 2018, foi constatado 295 
que o mesmo estava cadastrado no Tribunal Regional do Trabalho na condição de perito economista 296 
(proc. 354/18). Desta forma, realizamos convite para efetuar o registro, com prazo de 15 dias a contar 297 
do recebimento deste. O não atendimento ao chamado, forçou-nos a emitir a notificação 003/19, 298 
renovado o prazo para manifestação. Por questões de endereço, a notificação foi devolvida. Atualizado 299 
o endereço em 09/07/2019, foi emitido o auto de infração 014/19 com renovação do prazo em 15 300 
(quinze) dias. O processo foi apreciado na plenária de 16/12/2019, que julgou pela subsistência do auto 301 
de infração e desta forma pela aplicação da multa por não haver regularizado a questão. Por questão de 302 
endereço, não conseguimos comunicar a multa e paralelo a isto, foi constatado que o mesmo não está 303 
mais cadastrado junto ao Tribunal do Trabalho. Diante do fato a plenária entende que pode-se cancelar 304 
a multa e arquivar o processo? Deliberação da Plenária: Pelo cancelamento da multa e arquivamento 305 
do processo, considerando que o Interessado não está mais cadastrado como Perito no Tribunal do 306 



 
 
 
 
 
Trabalho, portanto não caracterizando-se o exercício ilegal da profissão de economista; 9.2 – 307 
Inscrições: Registro Definitivo Economista (deferidos): Simone Kowalski, Reg. 8836, UNIUV, 308 
Delegacia de Curitiba; Joel Ribeiro, Reg. 8838, UNIOESTE Francisco Beltrão, Delegacia de Francisco 309 
Beltrão; Gabriel Pimentel Fernandes, Reg. 8839, UFPR, Delegacia de Curitiba; Registros Recém 310 
Formado com Diploma de Economista (deferido): Rafael Duarte Kramer, Reg. 8840, UFPR, 311 
Delegacia de Curitiba; Registros de Estudantes (deferidos): João Paulo Cortapasso, Reg. E-2964 312 
UEL, Delegacia de Londrina; Davi Pazini da Rocha, Reg. E-2965, UFPR, Delegacia de Curitiba; João 313 
Augusto Temporin, Reg. E-2966, UEL, Delegacia de Londrina; Leonardo Sabino Juchem do 314 
Nascimento, Reg. E-2967m UEM, Delegacia de Maringá; Iago Rebello Cardoso, Reg. E-2968, UEL, 315 
Delegacia de Londrina; Registro de Estudante de Economia – renovação (deferido): Sophia 316 
Diógenes de Araújo, reg. E-2101, UNESPAR Campo Mourão, Delegacia de Campo Mourão; 317 
Cancelamento por falecimento (deferidos): Marcos Aurélio Rigoni, Proc. Adm. 285/21, Reg. 4756: 318 
a partir da data do falecimento, ou seja, 28/03/2021; Paulo Roberto Sutil, Proc. Adm. 355/21, Reg. 319 
6119: a partir do ano do falecimento, ou seja, 2021; Sergio Antonio Oliveira Dias, Proc. Adm. 333/21, 320 
Reg. 1244: a partir da data do falecimento, ou seja, 06/08/2021; Cancelamento por falecimento e 321 
Extinção dos Débitos (deferido):  Mario Sergio Rasera, Proc. Adm. 293/21, Reg. 3753: a partir do 322 
ano do falecimento, ou seja, 2020. Registro já cancelado por aposentadoria vindo à Plenária para baixa 323 
dos débitos de 2015 e 2016; KM Consultoria Econômica e Financeira Ltda.  Proc. Adm. 061/18, Reg. 324 
424: Com o falecimento do Economista Kanitar Cordeiro, sua esposa Margit solicitou o cancelamento 325 
de registro da empresa e baixa dos débitos vencidos, com parecer jurídico, em Plenária foi decidido 326 
consultar o Cofecon e o Parecer jurídico do Cofecon retornou não favorável. Foi solicitado então 327 
comprovação do andamento do inventário (que impede o fechamento da empresa) e comprovações de 328 
inatividade. Deliberação da Plenária: Pelo cancelamento do registro e remissão dos débitos do período 329 
2017 e 2018 (proporcional) da empresa, considerando o falecimento do proprietário e também 330 
economista responsável, em 2016 e a comprovada inatividade da empresa, a partir de então; Ativo com 331 
desconto (deferidos): Almir Nadolny Rockembach, Proc. Adm. 336/21, Reg. 1797: a partir da data do 332 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 16/11/2021, sendo concedido o desconto de 90% da 333 
anuidade a partir de 2022; Elias Remy Deiab, Proc. Adm. 272/21, Reg. 2059: a partir da data do 334 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 10/08/2021, sendo concedido o desconto de 90% da 335 
anuidade a partir de 2022; Iara Aurélia de Macedo, Proc. Adm. 359/21, Reg. 2103: a partir da data do 336 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 02/12/2021, sendo concedido o desconto de 90% da 337 
anuidade a partir de 2022; José Pio Martins, Proc. Adm. 341/21, Reg. 2236: a partir da data do 338 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 11/06/2021, sendo concedido o desconto de 90% da 339 
anuidade a partir de 2022; Marley Vanice Deschamps, Proc. Adm. 348/21, Reg. 2259: a partir da data 340 
do protocolo e requerimento assinado, isto é, 22/11/2021, sendo concedido o desconto de 90% da 341 
anuidade a partir de 2022; Suspensão do Registro por ausência do país/ estudos (deferido): Maria 342 
Cecília Flores Cordeiro, Proc. Adm. 365/21, Reg. 7322: a partir da data do envio do requerimento 343 
assinado, isto é, 09/04/2021, há débito da anuidade 2021 (proporcional); Prorrogação da Suspensão 344 
do Registro por desemprego (deferido): Thaiza Regina Bahry, Proc. Adm. 269/20, Reg. 7442: a 345 
partir da data do vencimento da primeira suspensão, isto é, 15/12/2021 até 15/12/2022; Cancelamento 346 
de Registro por Aposentadoria (deferidos): Alcir Collere, Proc. Adm.246/21, Reg. 3749, a partir da 347 
data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 29/06/2021; Ana Maria da Costa Rodrigues, Proc. 348 
Adm. 276/21, Reg. 8588: a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 21/09/2021; 349 
Antonio Jorge Duarte da Rocha, Proc. Adm. 339/21, Reg. 3934: a partir da data do protocolo e 350 
requerimento assinado, isto é, 19/11/2021; Carlos Dias Alves, Proc. Adm. 256/21,Reg. 5595: a partir 351 
da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 21/09/2021; Douglas José Peixoto de Azevedo, 352 
Proc. Adm. 349/21, Reg. 5157: a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 353 
25/11/2021; Fidêncio Eduardo Araújo Troche, Proc. Adm. 225/20, Reg. 3892: a partir da data do 354 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 06/11/2020, há débito das anuidades 2016 a 2018 e anuidade 355 
2020 (proporcional); Sergio Caimi, Proc. Adm. 353/21, Reg. 6272: a partir da data do protocolo e 356 
requerimento assinado, isto é, 26/11/2021; Cancelamento de Registro por Não Exercício 357 



 
 
 
 
 
(deferidos): Adriano Kruger, Proc. Adm. 208/21, Reg. 7817: a partir da data do protocolo e 358 
requerimento assinado, isto é, 21/07/2021, em aberto as anuidades de 2020 e 7/12 avos de 2021; 359 
Carolina Beatriz Loch, Proc. Adm. 347/21, Reg. 8726: a partir da data do protocolo e requerimento 360 
assinado, isto é, 19/11/2021; Claudia Maria Mendes do Prado, Proc. Adm. 262/21, Reg. 8576: a partir 361 
da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 09/09/2021, há TCD das anuidades de 2020 e 362 
9/12 avos de 2021; Flavia Marcela dos Santos Gnecco, Proc. Adm. 280/21, Reg. 7580: a partir da data 363 
do protocolo e requerimento assinado, isto é, 23/09/2021, há TCD das anuidades de 2020 e 9/as avos 364 
de 2021; Julian Thomas Perusso, Proc. Adm. 338/21, Reg. 7868: a partir da data do protocolo e 365 
requerimento assinado, isto é, 18/11/2021. Em aberto a anuidade de 2021; Lucas Aumondes Pacífico, 366 
Proc. Adm. 252/21, Reg. 8257: a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 367 
12/07/2021, em aberto as anuidades de 2015, 2017 a 2020 e 7/12 avos de 2021; Marcos Aurélio Noga, 368 
Proc. Adm. 356/21, Reg. 7792: a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 369 
30/11/2021. Há TCD da anuidade de 2021; Mayla Cristina Costa, Proc. Adm. 315/21, Reg. 7216: a 370 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 05/11/2021; Marcelo Ortega Massambani, 371 
Proc. Adm. 303/21, Reg. 8110: a partir da data do despacho do requerimento assinado, isto é, 372 
25/08/2021; Cancelamento de Registro por Não Exercício (indeferido): Carla Zwierczhaczewski 373 
Kuss, Proc. Adm. 351/21, Reg. 8104: Trabalha na Hraifa Logística Internacional como Analista de 374 
Comércio Exterior conforme declaração com atividades. Deliberação da Plenária: Pelo indeferimento 375 
do pedido de cancelamento considerando que o emprego e a função exercida pela Interessada na 376 
empresa em que trabalha exige formação superior, sendo que a Interessada utilizou-se da condição de 377 
economista para sua admissão, e principalmente porque as atividades que executa,  de comércio 378 
exterior e relações internacionais, englobam processos de importação, cotação de preços 379 
internacionais, dentre outros, atividades estas consideradas inerentes às do profissional economista, 380 
conforme Consolidação da Legislação da Profissão de Economista; Cancelamento de Registro por 381 
Distrato Social (deferido): Ananda – Cobrança e Assessoria Financeira, Proc. Adm. 357/21, Reg. 382 
646: a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 30/11/2021; 10 – ASSUNTOS 383 
GERAIS: 10.1. Informes sobre o processo de seleção de artigos para o Livro Economia Brasileira 384 
por Economistas Paranaenses – Vol. 3: O Senhor Presidente passou a palavra para o coordenador do 385 
livro, conselheiro Sérgio Lopes que relatou que ainda o processo não foi fechado, entretanto não 386 
ocorrerá a publicação, detalhou que dois trabalhos foram recusados pelos pareceristas por estar em 387 
desacordo com o regulamento e os outros três artigos carecem de novo pareceristas ou correções e se 388 
os autores assim o fizerem, serão comunicados que estão automaticamente aptos para a próxima edição 389 
do livro. 10.2. Informes do SINDECON-PR: O Senhor Presidente passou a palavra ao presidente do 390 
Sindicato, conselheiro Odisnei Antonio Bega, que relatou endossando as palavras anteriormente 391 
citadas que nosso Plenário não sofreu nenhuma baixa por COVID, lamentamos os economistas que nos 392 
deixaram e também ao diretor do sindicato, Tadeu Atila Mendes. Nosso registro e sentimentos aos 393 
familiares. Agradeceu a parceria realizada e ao sucesso dos cursos, em especial ao segundo curso de 394 
perícia em andamento e ao conselheiro e coordenador Tiago Jazynski pelo empenho e dedicação, e a 395 
ideia de implementar novos cursos no próximo ano. Relatou ainda que o sindicato continua sua atuação 396 
no trabalho conjunto nos acordos coletivos principalmente na SANEPAR e COPEL, também na 397 
parceria com a Unimed onde nossa funcionaria está nesta semana em treinamento e traremos 398 
novidades. O conselheiro Luis Alberto Ferreira Garcia relatou que desde o governo do presidente 399 
Michel Temer com a perda de força dos sindicatos em um modo geral, enaltece o trabalho deste 400 
Sindicato, e ainda comparou a falta que faz nas negociações da categoria dos professores e aposentados 401 
junto a esfera Estadual. 10.3. Informes do Núcleo de Perícia: O Senhor Presidente passou a palavra 402 
para o coordenador, conselheiro Tiago Jazynski que relatou que o segundo curso de perícia está em 403 
andamento em seu quarto módulo no formato on-line com a capacidade máxima determinada de vinte 404 
e cinco alunos com a exceção de mais duas inscrições. E para nossa satisfação já tem uma lista de 405 
espera para um próximo curso a ser realizado em 2022 neste será retomada a inclusão de um módulo 406 
de mediação e arbitragem. O Senhor Presidente relatou que os cursos realizados pela parceria são 407 
diferentes de um curso em EaD aonde as aulas são gravadas e nem sempre são interativas, 408 



 
 
 
 
 
diferentemente do nosso, onde as aulas são ao vivo. 10.4. Informes do Núcleo de Recuperação 409 
Judicial: O Senhor Presidente relatou que em virtude da ausência da conselheira Itaiana Patrícia de 410 
Souza estar ausente, não teremos relatos deste núcleo nesta sessão. 10.5. Aniversariantes: O Senhor 411 
Presidente Eduardo Andre Cosentino relatou os aniversariantes desde a última sessão ordinária: em 412 
13/11/2021 aniversariou o conselheiro efetivo Tiago Jazynski, em 19/11/2021 a assessora de imprensa 413 
Fabiana Lima, em 28/11/2021 o fiscal Alexandre Alves Ribeiro, em 03/12/2021 a conselheira suplente 414 
Juliana Franco Afonso e em 05/12/2021 a conselheira suplente Ângela Aparecida Godoi do Amaral 415 
Broch. 10.6.  Espaço para as palavras finais dos Conselheiros em término de mandato: O Senhor 416 
Presidente Eduardo Andre Cosentino relatou que estão terminando o mandato dos Conselheiros  417 
Efetivos e Suplentes  referente ao terceiro terço e passou a palavra, na transmissão, à conselheira 418 
efetiva Elhanã Maria Moreira Marcelino Kaio que agradeceu a oportunidade e sai para um ano 419 
sabático, agradecendo a oportunidade e que esta Plenária é um lugar de aprendizado e companheirismo 420 
e feliz com a Graça de Deus ter nos acompanhado até aqui. Deixa um até breve como mensagem e 421 
agradeceu pela passagem.  Em seguida o conselheiro Juarez Trevisan fez o uso da palavra e agradeceu 422 
e enalteceu sua terceira passagem por este Plenário, se sentindo honrado e colaborado com o Conselho 423 
e também a oportunidade de voltar no ano de 2022 para novo mandato, desejou boas festar e feliz natal 424 
à todos. O Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino fez a entrega de um certificado em 425 
homenagem ao conselheiro. E relatou ainda que os ausentes o conselheiro Sérgio Lopes que justificou 426 
ao final de sua participação para ministrar aula, será reconduzido para um novo mandato em 2022 e 427 
ainda a saída a conselheira efetiva Mirian Beatriz Schneider, e dos conselheiros suplentes Ângela 428 
Aparecida Godoi Amaral Broch, Edmundo Rodrigues da Veiga Neto, Itaiana Patrícia de Souza, esta 429 
também reconduzida e Juliana Franco Afonso, após o relato e agradecimento ao trabalho incessante de 430 
cada um nominado, a Plenária os saudou com uma salva de palmas. 10.7. Homenagem aos 431 
Conselheiros em Término de Mandato: O Senhor Presidente relatou nominalmente a todos os 432 
conselheiros efetivos e suplentes que estão deixando seus mandatos e informou que está sendo enviado 433 
um Certificado em Homenagem pelos serviços prestados. 10.8. Espaço para as palavras finais do 434 
Presidente e Vice-Presidente: O Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino relatou em 435 
agradecimento a esta Plenária, aos funcionários pelo apoio que tem nos dado e o quanto sentiu falta 436 
destas reuniões presenciais ou híbridas, e como é diferente. Agradeceu a oportunidade e o convite que 437 
lá no passado fizeram os ex-presidentes Eduardo Moreira Garcia e Maria de Fatima Miranda em vir a 438 
participar de forma tímida no início e que chegamos com trabalho e apoio à vice-presidência e a atual 439 
presidência. Relatou que aprendeu muito e que como presidente em época de pandemia observou como 440 
tudo mudou, e com o decorrer do tempo as dificuldades e os desafios e as incertezas nas mesmas 441 
proporções. Teve apoio incondicional de todos aqui, tanto conselheiros, delegados e funcionários e 442 
como nossa missão não é somente nos dias que antecedem e precedem as Sessões Plenárias, tenho por 443 
obrigação e respeito à todos fazer um balanço de minha gestão: resumidamente dentro de muitas 444 
atividades podemos citar a pesquisa realizada com economistas no nosso Estado, com auxílio do 445 
conselheiro Claudio Santana Shimoyama, de grande repercussão aqui e no Sistema; participações de 446 
conselheiros no ENESUL e no CBE, dia do Economista com participações da conselheira Ângela, do 447 
ex-presidente Juarez Varallo Pont e do economista Luiz Carlos Hauly, com maestria de todos; 448 
atualizações contábeis e fiscal no nosso portal da transparência, novo layout no site do Corecon, 449 
adequação imediata à nova LGPD, novo guia de profissionais e empresas. Finalizamos o processo da 450 
parceria com o SINDECON-PR em cursos e atividades onde já recebemos recursos advindos destas 451 
atividades; convênios com o SINDAFEP com ajuda do Conselheiro Laerzio Chiesorin Junior, nas suas 452 
instalações de praia e campo aos economistas, com Laboratório Carboracy Kosop em exames 453 
laboratoriais tão necessários atualmente; um novo sistema operacional, inédito no Sistema e que fomos 454 
na vanguarda com todo o esforço e trabalho em uma nova rotina que sem apoio de nossos 455 
colaboradores não poderia ter tido tanto êxito; comemorações aos 70 anos da profissão do economista 456 
com homenagens aos atuais conselheiros e ao que, desde o início passaram por aqui e deixaram sua 457 
contribuição; criação do Núcleo de Ex-Presidentes que nos está ajudando, passando suas experiências 458 
vividas; a publicação de dezenas de artigos de economistas em nossos canais; defendemos a nossa 459 



 
 
 
 
 
profissão com reuniões no Judiciário, no CRC, no CRA e deliberações sobre plano de atuação 460 
exclusiva ou em conjunto com estes Conselhos; iniciado na gestão anterior, hoje o Corecon possui uma 461 
cadeira na Casa Civil no programa Descomplica Paraná, no convênio com a Junta Comercial nas 462 
informações importantes para a fiscalização, e no Programa Prospera São José com o trabalho de nossa 463 
conselheira Itaiana Patrícia de Souza e a presidência do Comitê de Olho na Transparência no primeiro 464 
semestre deste ano. Relatou ainda de obras emergenciais e pontuais na Sede do Corecon, a aquisição 465 
de computadores e a ampliação física do arquivo de documentos fundamentais para nosso trabalho; 466 
participamos do congresso brasileiro de Agências Reguladoras como apoiadores e na presença com a 467 
representação de nosso Gerente Executivo e de nosso Assessor; o inédito registro de economistas que 468 
atualmente residem no exterior, onde tivemos dois casos com envio dos documentos e da carteira de 469 
economista para os Estados Unidos; uma força-tarefa realizada pelos setores do Conselho para 470 
melhorias nos índices de inadimplência, que com o Recred conseguimos realizar excelentes resultados; 471 
atividades da fiscalização em editais de concursos públicos, em órgãos estaduais e municipais, e em 472 
atividades de nossa profissão na iniciativa privada além de vários processos da comissão de ética. Tais 473 
atividades não poderiam deixar de ser informados nem passados desapercebidos, agradeceu o apoio e a 474 
colaboração conjunta de todos, sem exceção, que fazem deste Conselho cada dia melhor e agradeceu 475 
pelo sonho e a oportunidade de haver presidido este Regional, e se colocou à disposição para os 476 
desafios que nos próximos anos virão. E ainda fez um agradecimento em especial a todos os 477 
conselheiros sem exceção, que o ajudou neste ano inteiro, seja nas reuniões, nos convites de palestras, 478 
formaturas, composição de chapa, mesmo à distância na maioria dos Atos. O Senhor Vice-presidente 479 
Celso Machado relatou que o presidente expôs muito bem as realizações e foi muito gratificante e 480 
orgulhoso ter sido convidado para assumir a vice-presidência.  Agradeceu a todos pelo carinho, pela 481 
união e o trabalho realizado e ao final desejou boas festas à todos e um Feliz Natal. 10.9. Palavra 482 
aberta aos conselheiros: O Senhor Presidente pediu licença e passou a palavra ao Gerente Executivo 483 
Amarildo de Souza Santos que em nome dos funcionários do Corecon, agradeceu os elogios e os 484 
parabéns pelo trabalho realizado no ano, relatou que está há vinte e cinco anos no Conselho, e ainda 485 
existem outros com mais tempo de casa e também agradeceu a confiança depositada deste Plenário no 486 
trabalho de toda sua equipe. 10.10. Próxima Reunião Plenária: O Senhor Presidente relatou que em 487 
atendimento ao prazo obrigatório do calendário do Cofecon, a próxima Reunião Plenária 488 
Extraordinária será realizada no formato híbrido, para a posse do novo Terço dos Conselheiros no dia 489 
05 de janeiro de 2022, uma quarta-feira, com primeira convocação as 14 horas e trinta minutos, 490 
iniciando as 15 horas. 11 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, o Senhor Presidente agradece 491 
presença de todos e e às dezessete horas e quarenta e cinco minutos dá por encerrados os trabalhos, dos 492 
quais eu, Gilberto Coelho de Miranda Junior, Assessor da Presidência, lavrei a presente Ata que, lida e 493 
achada conforme, vai assinado por mim, pelo Presidente e Gerente Executivo do Conselho Regional de 494 
Economia da 6ª Região/PR. Curitiba, ao décimo terceiro dia do mês de dezembro de 2021. 495 
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