
  

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA, NO FORMATO DE VIDEOCONFERÊNCIA, PELA 1 
PLATAFORMA ZOOM DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 6ª - REGIÃO - PARANÁ, REALIZADA 2 
EM 28 DE MARÇO DE 2022. 3 
Ao vigésimo oitavo dia do mês de março de dois mil e vinte e dois, realizou-se a Segunda Reunião Ordinária do Conselho 4 
Regional de Economia, no formato de videoconferência pela plataforma Zoom (ID 875.8935.8129), com geração em sua sede 5 
própria, situada à Rua Professora Rosa Saporski, 989, Mercês, Curitiba - Paraná, sob a Presidência do economista Eduardo 6 
Andre Cosentino, com a presença do Vice-Presidente Celso Machado e dos Conselheiros Efetivos: José Augusto Soavinsky, 7 
Juarez Trevisan, Laércio Rodrigues de Oliveira, Luis Alberto Ferreira Garcia, Tiago Jazynski, Celso Bernardo, Odisnei 8 
Antonio Bega, Solídia Elizabeth dos Santos e Sérgio Lopes e os Conselheiros Suplentes: Itaiana Patrícia de Souza, Eduardo 9 
Bach Anelli, Kalil Karam Netto, Adriana Ripka, Maria Gabriela Fernandes da Silva Nauiack, Laerzio Chiesorin Junior, Jesus 10 
Crepaldi e Rodrigo Rafael de Medeiros Martins. Justificaram ausência a Conselheira Efetiva Andréa Christine Prodohl 11 
Kovalczuk por motivos profissionais e o Conselheiro Suplente Cristiano Augusto Solis de F. Morrissy, por motivos 12 
profissionais. Conforme prevê o Regimento Interno do CoreconPR, em seu Art. 8º, parágrafos 1º, 5º, 6º e 7º os Conselheiros 13 
Efetivos ausentes serão substituídos pelos Conselheiros Suplentes presentes, por designação do Presidente, para completar o 14 
quórum, para o que o Presidente convoca, primeiramente, os Conselheiros Suplentes do mesmo terço dos Conselheiros 15 
Efetivos ausentes. Assim, passam à condição de Efetivos, somente para esta sessão, a Conselheira Suplente Maria Gabriela 16 
Fernandes da Silva Nauiack. Contando ainda com a presença da Conselheira Federal Maria de Fatima Miranda, o Gerente 17 
Executivo do CoreconPR Amarildo de Souza Santos, do Assessor Jurídico Rafael Souza Moro, da Assessora de Imprensa 18 
Inês Dumas e do Assessor da Presidência Gilberto Coelho de Miranda Junior e do Setor de Fiscalização: Mauri Hidalgo, 19 
Alexandre Alves Ribeiro e Eneida Miranda Machado e do Delegado Regional de Londrina Emerson Guzzi Zuan Esteves. 1 - 20 
ABERTURA DOS TRABALHOS: Às quatorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente Eduardo André Cosentino 21 
declarou aberta a sessão, tendo em vista o número regimental de Conselheiros presentes, passando à leitura da pauta da 22 
referida reunião ordinária, solicitando ainda a alteração e retirada de Pauta do item 7.1 – Acordo Coletivo de Trabalho 23 
2022/2023, por reavaliação dos procedimentos. A Plenária acata a solicitação. 1.1 – Participações em eventos e reuniões, 24 
representando o CoreconPR: O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino relatou as atividades com representantes do 25 
Conselho: 1.1.1. Em 25/02/2022 – Solenidade de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Contabilidade – CRC-PR, 26 
representado pelo Assessor Gilberto Coelho de Miranda Junior; 1.1.2. Em 08/03/2022 – Reunião virtual do Conselho de 27 
Administração da JUCEPAR, participação do Presidente Eduardo Andre Cosentino; 1.1.3. Em 08/03/2022 – Live em 28 
comemoração ao Dia Internacional da Mulher, coordenada pela Conselheira Adriana Ripka e com as participações da 29 
economista Fernanda Meneguine e Assessora de Imprensa Fabiana Lima; 1.1.4. Em 11/03/2022 – Evento na Associação 30 
Comercial do Paraná – Encontro com a Senadora Simone Tebet, representado pelo Vice-presidente Celso Machado; 1.1.5. 31 
Em 11/03/2022 – Reunião plenária do Cofecon – apresentação do serviço online do CoreconPR, participou o Gerente 32 
Executivo Amarildo de Souza Santos e do Chefe de Setor de Tesouraria Dwan Henrique Martiningue; 1.1.6. Em 14/03/2022 33 
– Reunião externa com a diretoria da Faculdade de Estudos Sociais do Paraná – FESP, participou o Presidente Eduardo 34 
Andre Cosentino e o Assessor Gilberto Coelho de Miranda Junior; 1.1.7. Em 22/03/2022 – Reunião com o Presidente do 35 
Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Paraná – SINDAFEP, Sr. Osmar de Araújo Gomes mais o Conselheiro Laerzio 36 
Chiesorin Junior; 1.1.8. Em 24/03/2022 – Live com tema Empreendedorismo Feminino, organizado pelo Cofecon, participou 37 
como mediadora a Conselheira Adriana Ripka; 1.1.9. Em 24/03/2022 – Solenidade de posse da nova diretoria da Ordem dos 38 
Advogados do Brasil -  OAB/PR, representou o Conselho, o Vice-presidente Celso Machado. 2. APROVAÇÃO DA ATA 39 
DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022, REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2022: O Senhor Presidente 40 
Eduardo André Cosentino, informou que a Ata foi enviada por e-mail a todos os Conselheiros e consultou se existiu algo a 41 
ser comentado. Nada mais a comentar, declarou aprovada. 3. COFECON - Notícias do Cofecon: O Senhor Presidente 42 
Eduardo André Cosentino, primeiramente agradeceu à Conselheira Maria de Fatima Miranda por todo o empenho em seu 43 
trabalho junto ao Cofecon, relatou que ela é uma das Conselheiras Federais mais atuantes nas comissões de trabalho não só 44 
como integrante mas como participativa em quase todas as atividades. Fica o registro de agradecimento nesta Plenária, em 45 
seguida passou a palavra para a Conselheira Federal Maria de Fatima Miranda que relatou... 3.1 – Notícias do Cofecon: que: 46 
ocorreu nos últimos dias 11, 12 e 13 de março a 712ª. Reunião Ordinária do Cofecon onde basicamente se tratou do plano de 47 
trabalho das comissões instaladas e ainda pela retomada nacional do plano de recuperação de créditos – RECRED. Relatou 48 
que participa ativamente das comissões de Perícia, Mediação e Arbitragem, comissão de educação à distância, comissão de 49 
planejamento estratégico e para o primeiro está sendo organizado um ciclo de lives onde serão contadas as experiências em 50 
que cada regional participou e será enviado ofício solicitando a indicação de economistas para compor esse ciclo de lives. 51 
Informou que estão ajustando o calendário e provavelmente será realizado às terças-feiras com uma hora de duração. Outra 52 
comissão, a de ensino à distância, o Cofecon ofertará oficinas com os mais variados temas, serão convidados e indicados 53 
economistas, conselheiros, funcionários a apresentar estas oficinas, informou que será de março de 2022 a março de 2023, 54 
serão ofertados sem custos tanto para o ministrante quanto para os alunos, que, como forma de benefício poder ser 55 
considerado a divulgação do trabalho no Sistema. Também relatou as valorosas participações dos conselheiros Tiago 56 
Jazynski, Sergio Lopes, Adriana Ripka, do presidente Eduardo Andre Cosentino e do Assessor Gilberto Coelho de Miranda 57 
Junior nas atividades online do Cofecon e também a grande repercussão positiva sobre a apresentação do novo sistema 58 
operacional do Sistema Cofecon/Corecons, apresentado pelo Gerente Amarildo de Souza Santos e do Chefe de Setor Dwan 59 
Henrique Martiningue. Ao final agradeceu a oportunidade e se coloca à disposição desta Plenária para maiores 60 
esclarecimentos; 3.2 – Ofício Circular n° 0017/2022/Cofecon – 7ª. Edição do Desafio Quero ser Economista: O Senhor 61 
Presidente relatou que é apenas para conhecimento o envio do material deste Ofício; 3.3 - Ofício Circular n° 62 
0019/2022/Cofecon – Resolução n° 2.100/2022 – Altera dispositivo do Manual de Arrecadação no Sistema 63 
Cofecon/Corecons: O Senhor Presidente relatou que é apenas para conhecimento o envio do material deste Ofício e ainda 64 



  

informou que o índice para correção das anuidades vencidas a partir de 1995 passam a ser pela SELIC; 3.4 - Ofício Circular 65 
n° 0026/2022/Cofecon – Projeto de modernização tecnológica dos Corecons e de capacitação dos seus membros, com 66 
foco na fiscalização profissional: O Senhor Presidente relatou que é apenas para conhecimento o envio do material deste 67 
Ofício; 3.5 - Ofício Circular n° 0029/2022/Cofecon – Solicita apoio na divulgação da pesquisa sobre o perfil da mulher 68 
economista e estudante de Economia: O Senhor Presidente relatou que é apenas para conhecimento o envio do material 69 
deste Ofício; 3.6 - Ofício Circular n° 0030/2022/Cofecon – Indicação de instrutores para as oficinas de educação à 70 
distância: O Senhor Presidente relatou que é apenas para conhecimento o envio do material deste Ofício e sugeriu indicações 71 
desta Plenária para participar, se colocou à disposição, juntamente com a conselheira Adriana Ripka; 3.7- Ofício Circular n° 72 
0034/2022/Cofecon – Ciclo de lives sobre Perícia, Mediação e Arbitragem. Indicações dos Corecons: O Senhor 73 
Presidente relatou que é apenas para conhecimento o envio do material deste Ofício e também relatou que foram convidados 74 
a participar o ex-presidente Luiz Antonio Rubin, a Ex-conselheira Angeliz Cristiane de Lima Suckow, a coordenadora do 75 
núcleo de perícias, conselheira Maria Gabriela Fernandes da Silva Nauiack e o conselheiro Tiago Jazynski; 4. COMISSÃO 76 
DE ÉTICA: O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino passou a palavra ao Presidente da Comissão de Ética, 77 
conselheiro Tiago Jazynski que relatou os seguintes processos: 4.1. Processos Administrativos de Ética: 4.1.1 - 78 
Economista Evaldo Mendes Aguiar, Processos Administrativos 022/2020 e 41/2020: O Presidente da Comissão, Tiago 79 
Jazynski relatou que estes processos relativos ao mesmo economista, se tratam da não apresentação de laudos periciais em 80 
processos de pericias. Em defesa o economista relatou à Defensora Dativa, Conselheira Itaiana Patrícia de Souza que relatou 81 
que o mesmo não apresentou defesa alegando sérios problemas de saúde, o qual foi confirmado, segundo o relato da 82 
Defensora Dativa o economista errou ao não informar ao juízo o seu quadro de saúde acarretando neste desdobramento, 83 
mesmo não recorrendo nos processos instaurados, se colocou à disposição desta Comissão para prestar os devidos 84 
esclarecimentos. Dessa forma o Tribunal de Ética decidiu pela continuidade dos processos e sugeriu a oitiva do economista; 85 
4.1.2. Processos Administrativos 178/2020, 228/2020 e 091/2021 Economista Fernando Ribas Mano: O Presidente da 86 
Comissão, Tiago Jazynski relatou que estes processos relativos ao mesmo economista, se tratam da não apresentação de 87 
laudos periciais em processos de pericias nem sua manifestação nos mesmos. Em defesa o economista relatou à Defensora 88 
Dativa, Conselheira Maria Gabriela Fernandes da Silva Nauiack que relatou que desconhecia essa matéria da Comissão de 89 
Ética do CoreconPR, alegando não haver recebido as devidas notificações, segundo o fiscal Mauri Hidalgo, diante dessas 90 
informações foram expedidas novas manifestações, sendo aberto novos prazos, mantendo-se inerte, com a nova negativa, foi 91 
intimado por e-mail o qual teve a ciência dos processos e mesmo assim sem manifestação a respeito.   Assim após novo 92 
contato, se colocou à disposição desta Comissão para prestar os devidos esclarecimentos. Dessa forma o Tribunal de Ética 93 
decidiu pela continuidade dos processos e sugeriu a oitiva do economista; 4.1.3. Processo Administrativo 140/2022 94 
Economista Berenice Fabisiewicz: O Presidente da Comissão, Tiago Jazynski passou a palavra para a Conselheira Maria 95 
Gabriela Fernandes da Silva Nauiack que relatou que este processo, se trata da não apresentação de laudos periciais, nos 96 
processos em que foi nomeada. Diante da conduta da profissional perita, o juízo oficiou ao CoreconPR. Conselheira Maria 97 
Gabriela Fernandes da Silva Nauiack sugeriu pela Admissibilidade do Processo. Após análise a Plenária acatou a sugestão. 5. 98 
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS: O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino passou a palavra ao Presidente 99 
da Comissão de Ética, conselheiro Odisnei Antonio Bega que relatou os seguintes processos: 5.1. Aprovação da 2ª. 100 
Reformulação Orçamentária de 2021 – Resolução 003/2022: o Presidente da Comissão de Tomada de Contas, Odisnei 101 
Antonio Bega, que apresentou aos demais Conselheiros, a proposta da 2ª reformulação orçamentária do exercício de 2021. 102 
Em conformidade com a legislação vigente, levou à apreciação dos Senhores Conselheiros, através de relatórios, a Segunda 103 
Reformulação Orçamentária deste CoreconPR relativa ao exercício de 2021.  Salienta que o estudo da reformulação foi 104 
discutido em reunião virtual da Comissão de Tomada de Contas, em conjunto com o Gerente Executivo e que a proposta visa 105 
adequar as contas do CoreconPR ao comportamento da execução orçamentária. Contudo na apresentação das contas se 106 
justificou a Reformulação, em decorrência das receitas recebidas, ficarem abaixo dos valores previstos e as despesas ficarem 107 
menores também que o previsto. Assim, o que se busca nesta reformulação, o ajuste, buscando o saldo na conta de 108 
´exercícios anteriores´, seguindo a determinação prevista em regulamentação do Conselho Federal. Em discussão os 109 
Conselheiros solicitaram e sugeriram que se comunique ao Cofecon uma maneira de que não seja mais necessárias as 110 
Reformulações quando forem apenas remanejamento neste as contas contábeis e neste sentido (tanto para quadro deficitário, 111 
quanto superavitário) dado como exemplo o que é realizado na contabilidade pública em outras esferas.  Diante da discussão 112 
e dos resultados apresentados, conclui-se que a comissão posiciona-se a favor da aprovação da referida reformulação. Após 113 
apresentação, o Senhor Presidente colocou em votação a proposta da Segunda Reformulação Orçamentária de 2021 e da 114 
Resolução 003/2022, as quais são aprovadas pela Plenária; 5.2. Aprovação da prestação de Contas do Exercício 2021 – 115 
Resolução 003/2022: O Senhor Presidente passa a palavra ao Conselheiro Odisnei Antonio Bega, Presidente da Comissão de 116 
Tomada de Contas que relatou que no cenário do quadro de pandemia, mesmo assim, tivemos bons resultados e que em um 117 
comparativo apresentado pelo Gerente Executivo Amarildo Santos com aval da Comissão de Tomada de Contas, os últimos 118 
cinco anos mantiveram-se estáveis em relação aos totais de receitas e de despesas, esta última ainda, justificou que em 119 
virtude da maioria das atividades e eventos serem realizados de forma virtual, se reduziu muito a rubrica de viagens, diárias e 120 
eventos. Assim sendo, conforme ajustes decorrentes da 2ª. Reformulação Orçamentária, nas mesmas rubricas, orienta ao 121 
presidente da Comissão de Tomada de Contas a aprovação das contas. Justificou ainda que mesmo no cenário de maior saída 122 
de registros de economistas versus novos entrantes as contas se mantiveram estáveis, sabedor que essa equação no futuro 123 
deverá causar maiores problemas e que os regionais devem buscar estratégias em reverter esse quadro. O Senhor Presidente 124 
colocou em votação e a plenária aprovou a prestação de Contas do Exercício 2021 do CoreconPR, aprovada através da 125 
Resolução 003/2022; 6. COMISSÃO DE EVENTOS: 6.1. Informe sobre o 7º.Encontro de Economistas e Estudantes de 126 
Economia – EPECO: O Senhor Presidente passou a palavra para a Conselheira Solídia Elizabeth dos Santos, coordenadora 127 
da Comissão de Eventos do Corecon que relatou que este ano o CoreconPR deverá manter o EPECO no formato virtual, da 128 



  

mesma forma que nos últimos anos, informou ainda que está sendo elaborado o projeto e o calendário; 6.2. Projeto EnTenda 129 
de Economia 2022: O Senhor Presidente passou a palavra para a Conselheira Solídia Elizabeth dos Santos, coordenadora da 130 
Comissão de Eventos do Corecon que relatou que este ano deverá ser retomado o projeto com atividades na semana do 131 
Economista e pede desde já o engajamento deste Plenário e das IES a colaborar e se candidatar a sediar o evento em suas 132 
respectivas regiões. Apresentou o projeto e os custos para a realização do evento, valores estimados para a confecção de 133 
cartilhas a serem distribuídas nos eventos, visto que deverão ser confeccionadas em face da falta destas. O coordenador das 134 
delegacias regionais, conselheiro Laércio Rodrigues de Oliveira, relatou que é importante a volta do Projeto EnTenda e o 135 
empenho de todos para a visibilidade do Conselho no Estado. O convidado, delegado regional de Londrina, Emerson Guzzi 136 
Zuan Esteves relatou que da mesma forma relatado pelo conselheiro Laércio, essa divulgação nas ruas além da visibilidade, 137 
da apresentação da profissão à sociedade pode ser fator que some novos registros no futuros com a participação de estudantes 138 
do ensino médio. O Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino agradeceu os relatos e colocou à Plenária para aprovação do 139 
Projeto EnTenda de Economia, após discussão, foi aprovado; 6.3. Informe sobre o 10º.Torneio Paranaense de Economia: 140 
O Senhor Presidente passou a palavra para a Conselheira Solídia Elizabeth dos Santos, coordenadora da Comissão de 141 
Eventos do Corecon que relatou que este projeto deverá voltar após o período da pandemia em que não foi realizado, e com o 142 
SINCE em paralelo com a Gincana Nacional de Economia, será realizado de forma presencial, relatou que está sendo 143 
aguardado ofício e as determinações do Cofecon para darmos sequência na definição de escolha das duplas e o formato do 144 
torneio para que a dupla vencedora possa representar o Paraná na Gincana Nacional; 6.4. Informe sobre a 3ª. Edição do 145 
Livro “A Economia Brasileira Por Economistas Paranaenses”: O Senhor Presidente passou a palavra para o Conselheiro 146 
Sergio Lopes, coordenador do livro que relatou que a edição 2021 recebeu cinco trabalhos, onde um foi reprovado, outros 147 
dois ainda com divergência entre os pareceristas, sendo necessário uma nova avaliação e aguardamos resposta e outros dois 148 
artigos foi sugerido correções, assim caso seja retomado o projeto esses trabalhos seriam automaticamente aceitos, e 149 
precisamos buscar novas formas de que as IES possam se engajar no projeto. Após discussão a Plenária acata pela 150 
manutenção do projeto em sua continuidade e o coordenador deverá acatar as sugestões apresentadas, quando da elaboração 151 
do regulamento desta nova Edição. O gerente executivo, Amarildo de Souza Santos informou que nas edições anteriores 152 
tivemos 395 (trezentos e noventa e cinco) downloads o que demonstra que o projeto está tendo o retorno esperado; 7. 153 
FUNCIONÁRIOS DO CORECONPR: 7.1. Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023: Como exposto na abertura desta 154 
Sessão, assunto retirado de pauta; 7.2. Plano de Cargos e Salários: O Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino solicitou 155 
que o assunto fosse discutido de forma reservada apenas aos Conselheiros, se retirando funcionários e demais convidados. 156 
Em discussão a Plenária decidiu pela composição de uma comissão para avaliar este assunto. Os componentes indicados pela 157 
Plenária a compor são os seguintes Conselheiros: Celso Bernardo, Juarez Trevisan, Kalil Karam Netto e Laerzio Chiesorin 158 
Junior, os quais deverão trazer parecer para a próxima reunião; 8. COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: O Senhor Presidente 159 
passou a palavra para o Conselheiro Sérgio Lopes presidente da Comissão de Fiscalização que relatou brevemente os 160 
processos administrativos de inscrições e cancelamentos que posteriormente são deferidos ou indeferidos pelos membros da 161 
Plenária. 9.1. Processos da Fiscalização: Exercício Ilegal da Profissão: O Presidente da Comissão de Fiscalização, 162 
conselheiro Sérgio Lopes relatou os seguintes processos: Marcos Eduardo Zacarias, Proc. Adm. 146/19; Considerando a 163 
publicação do Linkedin, emitimos notificação n° 035/19 concedendo 15 (quinze) dias para regularizar a situação perante o 164 
Conselho Regional de Economia. Face o problema com endereço, emitimos nova notificação em 09/04/2020, concedendo 165 
novo prazo de 15 (quinze) dias para as providências necessárias. A falta de manifestação incentivou a emissão do auto de 166 
infração, renovando o prazo em 15 (quinze) dias para regularização. Em 04/06/2020, o interessado apresentou defesa, que de 167 
imediato encaminhamos para apreciação da Assessoria jurídica. Após análise, foi solicitado pela Assessoria Jurídica 168 
diligência junto ao empregador do interessado. Em fevereiro de 2021, o processo foi apreciado na plenária que corroborou 169 
com o pedido da relatoria. Tem-se a informação que o mesmo exerceu atividade de Gerente Administrativo e Financeiro até 170 
out/2021 e que o interessado continua vinculado à empresa Smart Green Tecnologia, no departamento de Controladoria e 171 
Finanças, conforme consta no site da empresa, na data de 25/03/2022. Deliberação da Plenária: Pela continuação do processo, 172 
com aplicação de multa pelo exercício ilegal da profissão economista, considerando que, inobstante o Interessado em sua 173 
defesa alegar que para ele “não existe cargo e/ou função compatível a atividades de Economista”, as atividades executadas 174 
pelo interessado na função de Gerente Administrativo Financeiro, no Setor de Controladoria e Finanças da empresa em que 175 
está vinculado, são inerentes às da profissão Economista, conforme a Consolidação da Legislação da Profissão Economista, 176 
portanto, caracterizando-se o exercício ilegal da profissão; GM Consultoria Financeira Eireli, Proc. Adm. 386/19, Analisando 177 
o contrato social, em especial o objeto social e a razão social, a interessada foi convidada a regularizar a situação perante o 178 
Conselho Regional de Economia. Tendo em vista a dificuldade do endereço, foi necessário emitir a notificação novamente 179 
em 25/03/2019. A falta de atendimento ao solicitado, culminou na emissão do auto de infração n° 012/21, renovando o prazo 180 
em 15 (quinze) dias para as devidas providências. Em 05/07/2021, a interessada apresentou defesa. Em seguida a assessoria 181 
jurídica, manifestou-se inclusive no sentido que a defesa é intempestiva e solicita posicionamento da plenária quanto à 182 
continuidade ou arquivamento do processo. Deliberação da Plenária: Pelo arquivamento do processo, considerando que a 183 
Interessada, em sua defesa, demonstrou que não registrou faturamento desde sua abertura e, sobretudo, porque providenciou a 184 
alteração da denominação e do seu objeto social, não restando menção a atividades denominadas financeiras, portanto, não 185 
incorrendo em exercício ilegal da profissão economista; o presidente da Comissão de Fiscalização passou a palavra para a 186 
Conselheira Maria Gabriela Fernandes da Silva Nauiack que relatou os seguintes processos: Sênior Auditores Independentes 187 
S.S, Proc. Adm. 414/18, em fevereiro de 2019 após fiscalização a empresa foi convidada a efetuar o Registro, como não 188 
houve manifestação, foi expedido o Auto de Infração em agosto de 2020 e em defesa a empresa se comprometeu a realizar a 189 
alteração do Contrato Social, mas sem a devida comprovação, ainda com a o pedido para desconsiderar a multa. Foi 190 
encaminhado para parecer da Assessoria Jurídica do Corecon que reconheceu a tempestividade da defesa mas não houve 191 
nenhuma alteração em relação a decisão anterior. Após discussão a Plenária decide pela continuidade do processo, com a 192 



  

manutenção da multa; Consulting Asses. Cons. Ltda., Proc. Adm. 280/12: a empresa foi notificada a efetuar o Registro, 193 
seguindo os trâmites normais do Setor da Fiscalização do Corecon, devido a inercia da empresa, em 2015 a Plenária decidiu 194 
pela aplicação da multa, sendo comunicada à interessada. Em consulta posterior à Receita Federal do Brasil o cadastro está 195 
com o status “INAPTA” e o entendimento, em fevereiro de 2020, seria pela Execução Fiscal aos sócios da referida. Em 196 
março de 2022 a Assessoria Jurídica do CoreconPR analisou novamente o processo e de acordo com a Resolução n° 197 
2.098/2021 Cofecon que altera o Artigo 42 da Resolução 1.853/2011 entende e sugere o arquivamento do processo, pois 198 
justifica-se que em consonância com ativos inaptos de empresas inaptas é contraproducente e acarretará em mais despesas 199 
para o Conselho. Após discussão, o Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino coloca em votação e a Plenária decide em 200 
favor do arquivamento do Processo; o presidente da Comissão de Fiscalização passou a palavra para o Conselheiro Laércio 201 
Rodrigues de Oliveira que relatou os seguintes processos: Finanpar Asses. Técn. Finan. Com. Exterior Ltda. Proc. Adm. 202 
059/21: a empresa possui em sua Razão Social as atividades de assessoria técnica e financeira e o Setor de Fiscalização 203 
procedeu da notificação n° 022/21 com a exigência do Registro. Em defesa a empresa alega não atuar em consultoria 204 
financeira, mesmo com essa descrição em suas atividades. Após discussão a Plenária decide pela continuidade do processo; 205 
Dunen Serviços Assess. Cons. Empresarial Ltda. Proc. Adm. 260/14: a empresa foi notificada a efetuar o Registro, seguindo 206 
os trâmites normais do Setor da Fiscalização do Corecon, e em Reunião Plenária de 14/02/2020 seguindo orientação da 207 
Assessoria Jurídica a Plenária decidiu pela continuidade do processo. Em consulta posterior à Receita Federal do Brasil o 208 
cadastro está com o status “INAPTA” e o entendimento, em fevereiro de 2020, seria pela Execução Fiscal aos sócios da 209 
referida. Em nova análise, a Assessoria Jurídica do CoreconPR emite novo parecer e de acordo com a Resolução n° 210 
2.098/2021 Cofecon que altera o Artigo 42 da Resolução 1.853/2011 entende e sugere o arquivamento do processo, pois 211 
justifica-se que em consonância com ativos inaptos de empresas inaptas é contraproducente e acarretará em mais despesas 212 
para o Conselho. Após discussão, o Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino coloca em votação e a Plenária decide em 213 
favor do arquivamento do Processo; G&T Assessoria Empresarial Ltda., Proc. Adm. 376/21, Reg. 653, o conselheiro Laércio 214 
Rodrigues de Oliveira, membro da Comissão de Fiscalização relatou que o economista Tarcísio Reinehr (sócio), entrou com 215 
pedido de cancelamento em 2020 juntando documentos que comprovem o encerramento das atividades da empresa em 216 
09/08/2020 e solicita assim também a isenção dos débitos das anuidades de 2020 e 2021. Em análise a Assessoria Jurídica do 217 
Corecon não se opõe ao cancelamento, e com a Resolução n° 2.098/2021 Cofecon que altera o Artigo 42 da Resolução 218 
1.853/2011 entende e sugere o arquivamento do processo, pois justifica-se que em consonância com ativos inaptos de 219 
empresas inaptas é contraproducente e acarretará em mais despesas para o Conselho futuramente, assim sugerindo a remição 220 
dos débitos das anuidades de 2020 e 2021. Após discussão a Plenária acata o pedido de cancelamento do Registro com a 221 
remição dos débitos das anuidades de 2020 e 2021. 8.2.Inscrições/Cancelamentos: Inscrições: Registros Definitivos 222 
(deferidos): Jorge de Ávila Junior, Reg. 8852, FAE, Delegacia de Curitiba; Déffanny Alecidia Alves da Cruz, Reg. 8853, 223 
UNESPAR, Delegacia de Apucarana; Alencar da Silva Fernandes, Reg. 8857, UNICESUMAR, Delegacia de Apucarana; 224 
Andre de Melo, Reg. 8856, UNESPAR, Delegacia de Apucarana; Carla Mayara de França, Reg. 8860, UNESPAR, Delegacia 225 
de Apucarana; Hugo Roberto Fernandes da Silva, Reg. 8859, UEM, Delegacia de Maringá; Registros sem Diploma 226 
Economista Recém Formado (deferidos): Geremias Muraro Ribeiro, Reg. 8854, UEL, Delegacia de Londrina; Igor Marcio 227 
Florêncio, Reg. 8855, UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Luiz Roberto Pereira, Reg. 8858, UNIOESTE, Delegacia de 228 
Cascavel; Kouassi Isaac Hayaka, Reg. 8861, UEL, Delegacia de Londrina; Registro de Estudantes (deferidos): Thalyta 229 
Taluly Floriano, Reg. E-2976, UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Ricardo Konno Junior, Reg. E-2995, UNIOESTE, 230 
Delegacia de Toledo; Marcelo Henrique dos Santos, Reg. E-2998, UNIOESTE, Delegacia de Cascavel; Mateus Felipe 231 
Ganzala, Reg. E-2999, UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Larissa Kerolli Menezes Machado, Reg. E-3000, UNIOESTE, 232 
Delegacia de Cascavel; Ana Luisa Cesar e Silva, Reg. E-3001, UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Bianca Kakovacz, Reg. E-233 
3002, UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Carla Alves de Oliveira, Reg. E-3003, UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Daniele 234 
Riffel, Reg. E-3004, UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Debora Sartor, Reg. E-3005, UNIOESTE, Delegacia de Toledo; 235 
Eduarda Aparecida de Almeida, Reg. E-3006, UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Ellen Gabriela Gheno, Reg. E-3007, 236 
UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Emanuel Antonio Lazareti Sasso, Reg. E-3008, UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Ernani 237 
dos Santos Finkler, Reg. E-3009, UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Gabriel Henrique Souza Barros, Reg. E-3010, 238 
UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Gabriel Mich Izidoro, Reg. E-3011, UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Guilherme 239 
Henrique da Rocha, Reg. E-3012, UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Gustavo Maschio, Reg. E-3013, UNIOESTE, 240 
Delegacia de Toledo; Isabele Fernanda do Prado Cloth, Reg. E-3014, UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Jasmine Paula da 241 
Silva, Reg. E-3015, UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Julia Pinheiro Pereira, Reg. E-3016, UNIOESTE, Delegacia de 242 
Toledo; Kamily Fernandes Dinnebier, Reg.E-3017, UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Mayara Albuquerque Nantes, Reg. E-243 
3018, UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Pedro Henrique Mackmillan Ballester, Reg. E-3019, UNIOESTE, Delegacia de 244 
Toledo; Vivian Brenda de Souza Silva, Reg. E-3020, UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Alisson Eduardo Alves Gonçalves, 245 
Reg. E-3021, UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Ana Paula Falabretti, Reg. E-3022, UNIOESTE, Delegacia de Toledo; 246 
Caroline Zini Dias, reg. E-3023, UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Diogo Vequiato Canhete, Reg. E-3024, UNIOESTE, 247 
Delegacia de Toledo; Eric Luiz Engelbrecht, Reg. E-3025, UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Heloisa Eduarda Nestal 248 
Zanella, Reg. E-3026, UNIOESTE, Delegacia de Toledo; João Marcos da Silva Gomes, Reg. E-3027, UNIASSELVI, 249 
Delegacia de Curitiba; Lucas Landoski Narcarello, Reg. E-3028, Universidade Positivo, Delegacia de Curitiba; Keven Silva 250 
Leodoro, Reg. E-3029, UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Mirella Ogg Nascimento Bertoldi, Reg. E-3030, UFPR, Delegacia 251 
de Curitiba; Allan Batista da Cruz, Reg. E-3031, Estácio, Delegacia de Curitiba; Rosane Ferreira Leal Oinnig, Reg. E-3032, 252 
UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Weslei de Andrade Mateus, Reg. E-3033, Universidade Positivo, Delegacia de Curitiba; 253 
Maria Eugenia Menegolo Noarolli, Reg. E-3034, Universidade Positivo, Delegacia de Curitiba; Queila Rodrigues da Silva, 254 
Reg. E-3035, Universidade Positivo, Delegacia de Curitiba; Diego Oliveira Sales, Reg. E-3036, UNIFCV, Delegacia de 255 
Maringá; Daniel Soares do Nascimento, Reg. E-3037, UNESPAR, Delegacia de Apucarana; Charlie Henrique dos Santos 256 



  

Cruz, Reg. E-3038, UFPR, Delegacia de Curitiba. Cancelamentos por Falecimento (deferidos): Carlos Laertes da Silva, 257 
Proc. Adm. 386/21, Reg. 4007: a partir da data do falecimento, isto é, 14/07/2021; Luiz Guilherme Rangel Santos, Proc. 258 
Adm. 125/22, Reg. 2893, a partir da data do falecimento, isto é, 05/09/2021. Há débito das anuidades de 2016 a 2022, sendo 259 
cancelado conforme legislação; Pedro Francisco Simionato, Proc. Adm. 152/22, Reg. 1118, a partir da data do falecimento, 260 
isto é, 25/12/2021; Ativo com desconto (deferido): Mauri Martincoski, Proc. Adm. 115/22, Reg. 1312, a partir da data do 261 
requerimento assinado, isto é, 22/12/2021, sendo concedido o desconto de 90% (noventa por cento) da anuidade a partir de 262 
2022. Há TCD de anuidades de 2021 (proporcional); Suspensão do Registro por desemprego (deferidos): Everton de 263 
Andrade, Proc. Adm.131/21, Reg.7729, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 27/01/2022 a 264 
27/01/2023; Lucas Roberto Gonçalves, Proc. Adm. 135/21, Reg. 8301, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 265 
isto é, 31/01/2022 a 31/01/2023; Marcelo Pauluk, Proc. Adm. 380/21, Reg. 6284, a partir da data do protocolo e requerimento 266 
assinado, isto é, 03/02/2022 a 03/02/2023; Yaskara Max Raimundo Fegert, Proc. Adm. 124/22, Reg. 6193, a partir da data do 267 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 25/01/2022 a 25/01/2023; Yasmine Cândida da Mata Mendonça, Proc. Adm. 268 
392/21, Reg. 8603, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 13/12/2021 a 13/12/2022; Suspensão do 269 
Registro por ausência do país (deferido): Aphonso Henrique do Amaral Rafael, Proc. Adm. 117/22, Reg. 8801, a partir da 270 
data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 26/12/2021 a 26/12/2022; Prorrogação da Suspensão do Registro por 271 
desemprego (deferido): Tales Chenso da Silva Rabelo, Proc. Adm. 074/21, Reg. 8553, a partir da data do vencimento da 272 
suspensão, isto é, 27/01/2022 até 27/01/2023; Cancelamento do Registro por Aposentadoria (deferidos): Aglaé Terezinha 273 
do Espírito Santo, Proc. Adm.154/22, Reg. 7809, a partir da data do envio do requerimento assinado, isto é, 13/01/2022; 274 
Carlos Mueller, Proc. Adm. 119/22, Reg. 3644, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 20/01/2022; 275 
Paulo s Pedro dos Reis, Proc. Adm. 116/22, Reg. 8725, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 276 
18/01/2022; Miguel Letenski Neto, Proc. Adm. 480/19, Reg. 8453, o conselheiro Laércio Rodrigues de Oliveira, membro da 277 
Comissão de Fiscalização relatou que o economista entrou com pedido de cancelamento em 2019 por aposentadoria, mas se 278 
constatou que ainda possuía vínculo (sócio) de uma empresa de consultoria. O Setor de Fiscalização do Corecon não 279 
conseguiu mais contato com o economista e por intermédio da antiga contadora da empresa, esta demonstrou que a empresa 280 
também encerrou as atividades e se encontra inativa na Receita Federal, assim em parecer da Assessoria Jurídica do Corecon, 281 
e desta relatoria sugere pelo cancelamento do Registro. Após discussão a Plenária decide pelo cancelamento do Registro; 282 
Paulo Sergio Ferreira, Proc. Adm. 270/20, Reg. 3921:  o conselheiro Laércio Rodrigues de Oliveira, membro da Comissão de 283 
Fiscalização relatou que o economista entrou com pedido de cancelamento em 2020 por aposentadoria desde 2014, na 284 
tentativa de se inserir no mercado de trabalho, reativou o registro, entretanto com a situação da pandemia novamente solicita 285 
o cancelamento e ainda a isenção dos débitos das anuidades de 2020, em análise a Assessoria Jurídica do Corecon não se 286 
opõe ao cancelamento, mas orienta que se mantém a cobrança das anuidades vencidas até a data do requerimento assinado. 287 
Após discussão a Plenária acata o pedido de cancelamento e mantem a cobrança das anuidades pendentes e vencidas; 288 
Tarcísio Reinehr, Proc. Adm. 374/21, Reg. 8056, o conselheiro Laércio Rodrigues de Oliveira, membro da Comissão de 289 
Fiscalização relatou que o economista entrou com pedido de cancelamento em 2021, apresentou documentos de sua 290 
aposentadoria e encerramento das atividades de sua empresa, em pedido solicita o cancelamento e ainda a isenção dos débitos 291 
das anuidades de 2020 e 202. Em análise a Assessoria Jurídica do Corecon não se opõe ao cancelamento, mas orienta que se 292 
mantém a cobrança das anuidades vencidas até a data do requerimento assinado. Após discussão a Plenária acata o pedido de 293 
cancelamento e mantem a cobrança das anuidades pendentes e vencidas; Cancelamento de Registro por não exercício 294 
(deferidos):  Ana Cristina da Silva Oliveira, Proc. Adm. 123/22, Reg. 8461, a partir da data do protocolo e requerimento 295 
assinado, isto é, 24/01/2022; Clodovir Carlos Manfroi, Proc. Adm. 129/22, Reg. 6780, a partir da data do protocolo e 296 
requerimento assinado, isto é, 17/01/2022; Devancyr Souza Dias, Proc. Adm. 161/22, Reg. 5766, a partir da data do 297 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 08/02/2022; João Gelasio Weber, Proc. Adm. 137/22, Reg. 2423, a partir da data 298 
do protocolo e requerimento assinado, isto é, 21/12/2021; José Carlos Bertacchi, Proc. Adm. 133/22, Reg. 8178, a partir da 299 
data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 31/01/2022; Majed Mohamad Rahal, Proc. Adm. 127/22, Reg. 3907, a 300 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 26/01/2022; Cancelamento de Registro por transferência 301 
(deferido): Andre Gonçalves de Freitas, Proc. Adm. 163/22, Reg. 8487, a partir da data de transferência para o CoreconSP, 302 
isto é, 02/02/2022; Cancelamento de Registro por decisão judicial: Claudemara Carvalho Ferreira Martins, Proc. Adm. 303 
650/17, Reg. 7273, atendimento conforme decisão judicial n° 5035758-54.2020.4.04.7000/PR; Sonia Aparecida Bueno 304 
Iasbek, Proc. Adm. 028/17, Reg. 2521, atendimento conforme decisão judicial n° 5006090-98.2021.4.04.7001/PR; 9 – 305 
SUBSTITUIÇÃO DO DELEGADO REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU – PORTARIA 009/2022: O Senhor Presidente 306 
Eduardo Andre Cosentino relatou e que como é conhecimento desta Casa, o falecimento de nosso Delegado Nilson Nagata, 307 
uma persona jovem que nos deixou. Fica o registro em Ata nossas Condolências aos familiares e um agradecimento pelos 308 
serviços prestados, o Conselho está prestando apoio aos familiares. O Conselho está trabalhando na busca por um novo ou 309 
nova substituta. 10 – ASSUNTOS GERAIS: 10.1. Indicação de representante do CoreconPR para o Conselho 310 
Paranaense de Cidadania Empresarial – CPCE: O Senhor Presidente relatou que em ofício recebido convidando o 311 
Corecon a participar de um conselho temático de Responsabilidade Social do Sistema FIEP e pede indicações de nomes a 312 
concorrer e nos representar, o Conselheiro Efetivo Celso Bernardo se coloca à disposição e a Plenária indica o nome; 10.2. 313 
Informe sobre indicações de membros efetivos e suplente para o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 314 
Londrina – IPPUL: O Senhor Presidente informou que o convite para esta cadeira veio através do empenho de nosso 315 
Delegado Regional de Londrina, Emerson Guzzi Zuan Esteves em representar o Corecon, como membro efetivo e o 316 
Conselheiro Laércio Rodrigues de Oliveira como membro suplente. O convidado Delegado Emerson Esteves relatou que a 317 
convite das Entidades: Comissão de Desenvolvimento de Londrina, IPPUL, Clube de Engenharia e Arquitetura, e outras 318 
como a UEL participam de atividades inerentes ao desenvolvimento regional do Norte do Paraná e da economia paranaense 319 
como um todo, foi convidado para dar palestras e participar de fóruns junto a Câmara de Vereadores de Londrina, 320 



  

representando a presidência do Corecon, conforme convite encaminhado. Também relatou a participação de uma viagem a 321 
Brasília nos representando em atividades junto ao Ministério de Relações Exteriores, na APEX e em visita ao gabinete de 322 
representantes do Paraná no Legislativo, fomos muito bem recebidos e nos vários encontros levamos as necessidades e 323 
pedidos para desenvolvimento de nossa região. O Senhor Presidente agradeceu pela iniciativa e o empenho valoroso em 324 
representar o Corecon nas diversas Entidades e atividades em Londrina. 10.3. SINDAFEP – 10ª.Edição do Prêmio Gestor 325 
Público Paraná: O Senhor Presidente relatou que recebeu a visita do presidente Osmar de Araújo Gomes que nos convida a 326 
participar de forma institucional da 10ª. Edição do Prêmio Gesto Público e se assim for também participar novamente na 327 
banca julgadora, é de grande satisfação e uma honra essa participação. Também abordou dentro do convênio firmado ano 328 
passado aos economistas as instalações da sede de praia do SINDAFEP, e sugere que o Conselho visite, conheça as 329 
instalações até para uma reunião Plenária, trazemos para discutir que em não se tendo custo da hospedagem, apenas com 330 
refeições, excepcionalmente seria pago meia diária. O vice-presidente Celso Machado relatou que conhece e já se hospedou 331 
no local e recomenda assim como o relato do Conselheiro Celso Bernardo que também elogiou o local e o frequenta sempre 332 
que pode. Após discussão a Plenária aprova a sugestão em caráter excepcional do pagamento de meia diária para atividades 333 
em Guaratuba, ainda sem data marcada. 10.4. Informes do SINDECON-PR: O Senhor Presidente passa a palavra ao 334 
Conselheiro Odisnei Bega, presidente do SINDECON-PR que relatou que o sindicato está com as atividades normais e que 335 
no final de março efetuou o repasse – 50% do saldo líquido da receita do último curso de perícia, ao Corecon no montante de 336 
R$ 10.421,00 (dez mil, quatrocentos e vinte e um reais), e relatou ainda que firmou um convênio com as Entidades 337 
participantes da UNIMED na disponibilização de vacinas contra gripe N3N2 a um custo muito acessível, e será enviado 338 
material para compartilhar nas redes e site do Corecon. O Senhor Presidente agradeceu as informações. 10.5. Informes do 339 
Núcleo de Perícia Econômico-Financeira, Mediação e Arbitragem:  O Senhor Presidente passou a palavra à coordenadora 340 
do núcleo, Conselheira Maria Gabriela Fernandes Nauiack que relatou que neste ano assumiu a coordenação do núcleo de 341 
pericias, substituindo ao coordenador Tiago Jazynski, relatou ainda que o nome do núcleo passará a ser além de perícia 342 
econômico-financeira, mais Mediação e Arbitragem e que está sendo finalizado o projeto do novo curso de pericia, mediação 343 
e arbitragem que contará com a grade anteriormente utilizada e a complementação de dois novos módulos: Recuperação 344 
Judicial ministrado pela conselheira Itaiana Patrícia de Souza e Mediação pela economista Angeliz Cristiane de Lima 345 
Suckow. O curso terá início no dia 29 de abril até 26 de junho e iremos iniciar a divulgação. Outro curso com as inscrições 346 
abertas é oferecido pelo economista Marlos sobre planilhas Excel para perícias. Este já está no ar com as inscrições e preços 347 
diferenciados aos economistas. O Senhor Presidente agradeceu as informações. 10.6. Informe do Núcleo de Recuperação 348 
Judicial: O Senhor Presidente passou a palavra à coordenadora Itaiana Patrícia de Souza que relatou que o núcleo vai 349 
retomar o contato com o pessoal do SJ Prospera para que o Conselho possa ter ações e representatividade nas câmaras, 350 
agradeceu à coordenadora Maria Gabriela pelo convite a ministrar um módulo no próximo curso. O Senhor Presidente 351 
agradeceu as informações. 10.7. Aniversariantes: O Senhor Presidente informou os aniversariantes desde a última reunião 352 
plenária: Em 22/02/2022 o Conselheiro Laerzio Chiesorin Junior, em 03/03/2022 o Conselheiro Jesus Crepaldi, em 353 
08/03/2022 o Conselheiro Federal Suplente Carlos Magno Andrioli Bittencourt, em 12/03/2022 a Conselheira Adriana Ripka, 354 
em 18/03/2022 o Delegado Regional de Cascavel Rafael Schimanski Gwadera, em 19/03/2022 nosso Vice-presidente Celso 355 
Machado, à todos os votos de saúde e felicidades pelo aniversário. 10.8. Palavra Aberta aos Conselheiros: O Vice-356 
presidente Celso Machado agradeceu a todos pela reunião produtiva. 10.9. Próxima Reunião Plenária:  O Senhor 357 
Presidente Eduardo Andre Cosentino relatou que a próxima Reunião Plenária está marcada para o dia 09 de maio de 2022, 358 
segunda-feira, no formato híbrido, com a primeira convocação as 14 horas e segunda convocação as 14 horas e trinta 359 
minutos, caso seja realizada nas instalações do SINDAFEP em Guaratuba, será alterado a data e comunicado com 360 
antecedência. 11 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e às 361 
dezoito horas e trinta minutos deu por encerrados os trabalhos, dos quais eu, Gilberto Coelho de Miranda Junior, Assessor da 362 
Presidência, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelo Gerente Executivo e pelo 363 
Presidente do Conselho Regional de Economia da 6ª Região/PR. Curitiba, ao vigésimo oitavo dia do mês de março do ano de 364 
dois mil e vinte e dois. 365 
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