
  

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA, NO FORMATO HÍBRIDO - PRESENCIAL E PELA 1 
PLATAFORMA ZOOM DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 6ª - REGIÃO - PARANÁ, 2 
REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2022. Ao décimo primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e 3 
dois, realizou-se a Quarta Reunião Ordinária do Conselho Regional de Economia, no formato híbrido, ou seja 4 
presencial e pela plataforma Zoom (ID 895.2945.9953 e em sua sede própria, situada à Rua Professora Rosa 5 
Saporski, 989, Mercês, Curitiba - Paraná, sob a Presidência do economista Eduardo Andre Cosentino, com a 6 
presença dos Conselheiros Efetivos: Luis Alberto Ferreira Garcia, Odisnei Antonio Bega, Andréa Cristhine 7 
Prodohl Kovalczuk, Sérgio Lopes, Laércio Rodrigues de Oliveira, Celso Bernardo, José Augusto Soavinsky, 8 
Tiago Jazynski, Solídia Elizabeth dos Santos e dos Conselheiros Suplentes: Kalil Karam Netto, Maria Gabriela 9 
Fernandes da Silva Nauiack, Laerzio Chiesorin Junior, Eduardo Bach Anelli, Cristiano Augusto Solis de F. 10 
Morrissy, Rodrigo Rafael de Medeiros Martins e Jesus Crepaldi. Justificaram ausências o Vice-Presidente Celso 11 
Machado por motivo de saúde, o Conselheiro Efetivo Juarez Trevisan, por motivo particular e a Conselheira 12 
Suplente Adriana Ripka por motivos profissionais. Conforme prevê o Regimento Interno do CoreconPR, em seu 13 
Art. 8º, parágrafos 1º, 5º, 6º e 7º os Conselheiros Efetivos ausentes serão substituídos pelos Conselheiros 14 
Suplentes presentes, por designação do Presidente, para completar o quórum, para o que o Presidente convoca, 15 
primeiramente, os Conselheiros Suplentes do mesmo terço dos Conselheiros Efetivos ausentes. Assim, passam à 16 
condição de Efetivos, somente para esta sessão, o Conselheiro Suplente Kalil Karam Netto e Eduardo Bach 17 
Anelli. Contando ainda com a presença da Conselheira Federal Maria de Fatima Miranda, do Gerente Executivo 18 
do CoreconPR Amarildo de Souza Santos, do Assessor Jurídico Rafael Souza Moro, da Assessora de Imprensa 19 
Fabiana Lima, do Assessor da Presidência Gilberto Coelho de Miranda Junior e do Setor de Fiscalização: 20 
Alexandre Alves Ribeiro, Mauri Hidalgo e Eneida Miranda Machado e do Economista Luiz Antonio Fayet. 1 - 21 
ABERTURA DOS TRABALHOS: Às quatorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente Eduardo André 22 
Cosentino declarou aberta a sessão, tendo em vista o número regimental de Conselheiros presentes, passando à 23 
leitura da pauta da referida reunião ordinária, solicitando ainda a alteração e inclusão de Pauta dos itens 3.15 a 24 
3.18, novos ofícios do Cofecon e do item 9.10 novo calendário de eventos do Sistema Cofecon/Corecons; após 25 
discussão a Plenária aprova as inclusões.  Informou ainda que ocorreu uma melhora significativa na qualidade da 26 
transmissão de nossa Reunião pela aquisição de equipamentos de áudio, modernizando e dando maior qualidade 27 
às Reuniões Plenárias. 1.1. Participações em eventos e reuniões, representando o CoreconPR: O Senhor 28 
Presidente Eduardo André Cosentino relatou as atividades com representantes do Conselho: 1.1.1. Em 13 e 29 
14/05/2022 – Módulo III do Curso de Perícia – ministrante Vanya Marcon; 1.1.2. Em 16/05/2022 – Reunião 30 
virtual do Núcleo de Perícias, Mediação e Arbitragem, participantes presidente Eduardo Cosentino, assessor 31 
Gilberto e gerente Amarildo, Euclides, Maria Gabriela, Itaiana e Angeliz; 1.1.3. Em 17/05/2022 – Ciclo de lives 32 
do Cofecon – experiências dos Conselhos Regionais, tema: Perícia. Mediação e Arbitragem, formato virtual, 33 
participou Presidente Eduardo Cosentino, Conselheiros Tiago e Maria Gabriela; 1.1.4. Em 17/05/2022 – Reunião 34 
virtual Ordinária da FOPEME – Fórum da Pequena e Média Empresa (vinculada a Secretaria de Estado do 35 
Planejamento e Projetos Estruturantes) Corecon passou a compor este fórum. Participação do Presidente 36 
Eduardo Cosentino; 1.1.5. Em 19/05/2022 – Recebemos a doação de 50 exemplares do Livro: Cálculos Judiciais 37 
Trabalhistas do Ex-presidente Juarez Varallo Pont; 1.1.6. Em 25/05/2022 – Reunião virtual do Conselho de 38 
Administração da JUCEPAR, participou o Presidente Eduardo Cosentino; 1.1.7. Em 27 e 28/05/2022 - Módulo 39 
IV do Curso de Perícia – ministrante Eduardo Cosentino; 1.1.8. Em 30/05/2022 - Reunião virtual do Núcleo de 40 
Perícias, Mediação e Arbitragem, participantes presidente Eduardo Cosentino, assessor Gilberto e gerente 41 
Amarildo, Euclides, Maria Gabriela, Angeliz e Luiz Rubin; 1.1.9. Em 01 e 02/06/2022 – Treinamento e 42 
Capacitação da Fiscalização do Conselhos Regionais, formato virtual, organizado pelo Cofecon, participou o 43 
procurador Rafael Moro e os fiscais Mauri Hidalgo e Alexandre Ribeiro; 1.1.10. Em 03 e 04/06/2022 - Módulo 44 
V do Curso de Perícia – ministrante Tiago Jazynski; 1.1.11. Em 06/06/2022 – Reunião de Trabalho pesquisa 45 
com DATACENSO – projeto pesquisa com economistas, participação do presidente Eduardo, do assessor 46 
Gilberto, gerente Amarildo e conselheiro Claudio Santana Shimoyama; 1.1.12. Em 09/06/2022 – Solenidade de 47 
Posse da nova Reitora da UEL, participou representando o Conselho, conselheiro Laércio Rodrigues de Oliveira; 48 
1.1.13. Em 10 e 11/06/2022 – Módulo VI do Curso de perícia – ministrante delegado Eurico Pereira de Souza 49 
Filho; 1.1.14. Em 20/05/2022 - Reunião virtual do Núcleo de Perícias, Mediação e Arbitragem, participantes 50 
presidente Eduardo Cosentino, assessor Gilberto e gerente Amarildo, Euclides, Maria Gabriela e Luiz Rubin; 51 
1.1.15. Em 22/06/2022 – Solenidade de Entrega da Homenagem na Câmara Municipal de Curitiba, pelos 70 anos 52 
da Profissão do Economista, proposição do Vereador Professor Euler, participou o presidente Eduardo 53 
Cosentino, o vice Celso Machado e o Gerente Amarildo; 1.1.16. Em 24 e 25/06/2022 – Módulo VII (final) do 54 
Curso de perícia – ministrante Angeliz Suckow; 1.1.17. Em 05/07/2022 - Reunião híbrida do COT, 55 
representantes Gilberto Miranda, Juarez Trevisan, Celso Bernardo e Carlos Magno Andrioli Bittencourt; 2. 56 
APROVAÇÃO DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022, REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 57 
2022: O Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino, informou que a Ata foi enviada por e-mail a todos os 58 



  

Conselheiros e consultou se existiu algo a ser comentado. Nada mais a comentar, Ata aprovada. 3. COFECON - 59 
3.1 – Notícias do Cofecon: O Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino, relatou que como é de 60 
conhecimento de todos desta Plenária, que estávamos em atraso com a Prestação das Contas dos exercícios 2020 61 
e 2021 junto a Comissão de Tomada de Contas – CTC do Cofecon. Justificamos o atraso pelos motivos 62 
elencados aqui, mesmo sendo piloto em todo o Sistema na nova implantação do sistema operacional, e nossa 63 
dificuldade neste último estava na tarefa em se adaptar e a demora no suporte técnico em nos atender conforme o 64 
trabalho seguia avançando. Não deixamos de cumprir os prazos, com as aprovações de nossas Contas conforme 65 
o calendário e registro em Atas passadas. Tivemos ainda problemas com a sociedade dos contadores que nos 66 
atendiam, problemas de COVID e partes operacionais, o que não é relevante neste contexto. Mesmo com nossas 67 
justificativas e aprovação pela CTC do Cofecon recebemos a visita de membros desta Comissão que analisou as 68 
peças solicitadas, mais a presença de nossa Conselheira Maria de Fatima Miranda que acompanhou e deu suporte 69 
ao trabalho da CTC.  Fizeram o trabalho, anotações e acompanharam a rotina de que nossos contadores 70 
passavam em alimentar as informações deste novo sistema e o CoreconPR atendeu a todos os pedidos daquela 71 
Comissão. Na reunião plenária do Cofecon ocorreu a aprovação de nossas contas dos exercícios citados, com 72 
ressalvas, principalmente que houve o atraso na entrega, como mencionado. Assim sendo e em conformidade do 73 
Regimento que trata esse assunto, entendemos que mesmo com todas as dificuldades citadas, este Regional 74 
entregou, mesmo com atraso, as contas para apreciação da CTC. E dessa maneira aguardamos posição final do 75 
Cofecon para resolver essa importante questão que em nosso entender está pacificada.  E assim passou a palavra 76 
à Conselheira Maria de Fatima Miranda que relatou que as Prestações de Contas pelo CoreconPR estão 77 
aprovadas com a ressalva do atraso na entrega dos documentos contábeis e por quê da visita da CTC à Curitiba? 78 
Nosso regional é tido se não o melhor, um dos melhores na gestão de todo o Sistema e corroborada pela CTC 79 
nosso trabalho, vieram para entender o motivo do atraso no envio das informações contábeis em acalorada 80 
discussão fizemos nossas justificativas e foram cobrados o envio dos relatórios contábeis dos exercícios 81 
solicitados. Também tivemos a informação extraoficial de uma nova visita para uma Tomada de Contas 82 
Especial, o que prontamente nos posicionamos contrárias a essa decisão. Assim em discussão daquela Comissão 83 
de Tomada de Contas se decidiu pelo envio a este Regional de um ofício com as decisões e um relatório final da 84 
visita, e também o agendamento de uma nova visita da CTC que se chamará visita de verificação final, pois até a 85 
data da visita anterior, as peças contábeis não estavam disponíveis ao Cofecon para análise. O Senhor Presidente 86 
agradeceu à Conselheira Maria de Fatima Miranda pelo trabalho realizado em defesa dos interesses do Corecon 87 
nesta visita da CTC em nossa Sede e na reunião no Cofecon e informou que ainda não temos conhecimento do 88 
teor do relatório pois ainda não o recebemos. Em outros assuntos, a Conselheira Federal relatou que coordena 89 
algumas comissões junto ao Cofecon, também participa com membro em outras comissões de trabalho e 90 
organizou várias oficinas com os temas contemporâneos tais como: política econômica, perícia previdenciária, 91 
criptoativos, organizando a vida financeira, economia política e economia da oralidade entre outras oficinais que 92 
ainda virão em 2022, informou que não são remuneradas essas oficinas mas abre a oportunidade dos economistas 93 
apresentarem e aprimorarem suas carreiras com grande visibilidade, havendo interesse basta entrar em contato 94 
com o Cofecon para agendamento. Relatou ainda que o Grupo de Perícia, Mediação e Arbitragem virá com novo 95 
ciclo de lives com a participação de economistas do Paraná, Santa Catarina, Sergipe e Piauí. Relatou que 96 
finalizou o projeto Desafio quero ser Economista com a participação várias inscrições e os ganhadores foram 97 
estudantes de Pernambuco e Mato Grosso, fica o registro e agradecimento ao conselheiro Luis Alberto Ferreira 98 
Garcia pela participação na comissão julgadora do evento e do assessor Gilberto Coelho de Miranda Junior, que 99 
coordenou os trabalhos em nosso Regional. Também o Cofecon emitiu uma Nota de Repúdio à presidência da 100 
Caixa pelos fatos ocorridos com assédio moral e sexual, assinaram a Nota, o GT Mulher economista, os 101 
conselheiros federais e a presidência; o Cofecon aprovou também o repasse de valores aos regionais para auxiliar 102 
na capacitação e modernização dos Corecons, nosso regional tem direito a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 103 
reais) conforme tabela criada, assim os conselhos que possuem menor estrutura tem direito a uma quantia maior, 104 
e, os mais estruturados a uma valor menor. Nosso agradecimento aos funcionários Rafael Souza Moro, 105 
Alexandre Alves Ribeiro e Mauri Hidalgo pelas excelentes participações no encontro de Fiscais que foi 106 
organizado pelo Cofecon; o Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino relatou, para conhecimento dos 107 
Conselheiros, o recebimento dos seguintes Ofícios oriundos do Cofecon: 3.2. Ofício Circular 108 
n°0048/2022/Cofecon – Agradecimento pelo apoio na divulgação da 7ª Edição do Desafio Quero Ser 109 
Economista; 3.3. Ofício Circular n°0044/2022/Cofecon – Encaminha Resolução n° 2.103/2022, que altera 110 
dispositivos do Regulamento do Prêmio Paul Singer de Boas Práticas Acadêmicas; 3.4. Ofício Circular 111 
n°0049/2022/Cofecon – XXVIII Prêmio Brasil de Economia; 3.5. Ofício Circular n°0051/2022/Cofecon – 112 
Grupo Especial Modernização e Capacitação dos Corecon: Treinamento do Sistema Cofecon/Corecons; 3.6. 113 
Ofício Circular n°0054/2022/Cofecon – Resolução n° 2.105/2022. Regulamento da XI Gincana Nacional de 114 
Economia 2022; 3.7. Ofício Circular n°0056/2022/Cofecon – XXVII Simpósio Nacional dos Conselhos de 115 
Economia – SINCE. Regimento Interno. Principais datas; 3.8. Ofício Circular n°0057/2022/Cofecon – 116 



  

Encaminha Portaria n° 18/2022: Estabelece os parâmetros para a utilização das Armas Nacionais ou do Brasão 117 
da República e da Logomarca do Cofecon nos expedientes oficiais do Conselho; 3.9. Ofício Circular 118 
n°0058/2022/Cofecon – Aprovação do registro dos diplomados em Relações Internacionais egressos do Centro 119 
Universitário de Brasília – Uniceub; 3.10. Ofício Circular n°0060/2022/Cofecon – Prêmio Mulher Economista 120 
2022. Consulta prévia Corecons: 3.10.1. Indicações do CoreconPR: Economistas Manuela Salau Brasil e Ana 121 
Lucia Jansen de Melo Santana, as quais o Senhor Presidente fez a leitura dos currículos; 3.11. Ofício Circular 122 
n°0062/2022/Cofecon – Prêmio Mulher Transformadora 2022. Consulta pública, apoio à divulgação; 3.12. 123 
Ofício Circular n°0066/2022/Cofecon – Prêmios Personalidade Econômica e Destaque Econômico do Ano. 124 
Consulta prévia aos Corecons. 3.12.1. Indicações do CoreconPR: Economistas Luiz Carlos Hauly e Luiz 125 
Antonio de Camargo Fayet. Na categoria Academia: Universidade Federal da Fronteira Sul – campus de 126 
Laranjeiras do Sul, categoria Desempenho Técnico indicamos o SEBRAE e na categoria Mídia: Podcast do EFV 127 
pertencente a economista da cidade de Cascavel Ana Carolina e fez a leitura do projeto; 3.13. Ofício Circular 128 
n°0069/2022/Cofecon – Consulta para análise de viabilidade de realização de concurso público para o Sistema 129 
Cofecon/Corecon; 3.14. Ofício Circular n°0068/2022/Cofecon – Processo Eleitoral do Sistema 130 
Cofecon/Corecons 2022. Calendário e Cartilha Eleitoral; 3.15. Ofício Circular n°0071/2022/Cofecon – Revista 131 
Economistas n°44; 3.16. Ofício Circular n°0072/2022/Cofecon – Agradecimento, envio de relatório e 132 
certificado; 3.17. Ofício Circular n°0074/2022/Cofecon – XI Gincana Nacional de Economia 2022, ajustes no 133 
regulamento e ações de divulgação; 3.18. Ofício Circular n°0075/2022/Cofecon – Alterações no normativo de 134 
Procedimentos para Registro de Profissionais junto ao Corecons. Novo layout da carteira profissional. Modelos 135 
de requerimentos e de serviços online; 4. COMISSÃO DE ÉTICA: 4.1. Processos Administrativos de Ética: 136 
O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino relatou que o Conselho recebeu ofícios do judiciário para 137 
analisar as condutas de economistas e que este primeiro passo é para que os Conselheiros façam uma análise 138 
quanto a admissibilidade de continuidade dos processos. São os seguintes processos: Processo Administrativo 139 
311/2022 – Renê Galiciolli: O economista já passou por dois processos anteriores nesta Comissão de Ética do 140 
Corecon e novamente foi apontado para análise. O Senhor Presidente solicita a manifestação de um Conselheiro 141 
para ser o relator da admissibilidade do processo e após discussão, foi nomeado para analisar este processo o 142 
conselheiro suplente Eduardo Bach Anelli; Processo Administrativo 324/2022 – Evaldo Mendes Aguiar: O 143 
economista já passou por dois processos anteriores nesta Comissão de Ética do Corecon e novamente foi 144 
apontado para análise. O Senhor Presidente solicita a manifestação de um Conselheiro para ser o relator da 145 
admissibilidade do processo e após discussão, foi nomeado para analisar este processo o conselheiro suplente 146 
Laerzio Chiesorin Junior. 5. EVENTOS: 5.1. 7° Encontro Paranaense de Economistas e Estudantes de 147 
Economia – EPECO: o Senhor Presidente relatou que devemos montar uma comissão para este evento pois foi 148 
bem produtiva as indicações e sugestões de nomes e temas desde a última Reunião Ordinária, após discussão a 149 
Plenária indicou os nomes da conselheira Solidia Elizabeth dos Santos, Sergio Lopes e Laércio Rodrigues de 150 
Oliveira e o assessor Gilberto Coelho de Miranda Junior e do gerente Amarildo de Souza Santos, sob a 151 
coordenação da primeira indicada. 5.2. 26° ENESUL. 5.2.1. Informações sobre os palestrantes indicados pelo 152 
CoreconPR:  O Senhor Presidente relatou os nomes que serão os representantes de nosso regional no evento. 153 
Para o Painel I a conselheira Adriana Ripka, o painel II o conselheiro Rodrigo Rafael de Medeiros Martins e para 154 
o painel III a bacharel Jadye Betina de Lima. Em paralelo ao evento ocorrerá o 3º. Encontro de Peritos que 155 
participarão do Painel II o conselheiro Tiago Jazynski e o painel III a economista Vanya Marcon Heimoski. 156 
5.2.2. Definição dos Representantes do CoreconPR no evento: O Senhor Presidente relata que por restrições 157 
orçamentárias precisa definir as indicações a representar o Corecon no ENESUL e após sugestões e indicações 158 
os indicados foram além do Presidente Eduardo Andre Cosentino, do vice-presidente Celso Machado, os 159 
conselheiros Jesus Crepaldi e Eduardo Bach Anelli, os palestrantes conselheiros Adriana Ripka e Rodrigo Rafael 160 
Medeiros Martins, Tiago Jazynski e Maria Gabriela Nauiack. A palestrante Jadye Betina de Lima, o assessor 161 
Gilberto Coelho de Miranda Junior e do gerente Amarildo de Souza Santos. O conselheiro Odisnei Antonio Bega 162 
relatou ainda que em reunião do Sindecon-PR será definido mais representantes daquela entidade. 5.3. XI 163 
Gincana Nacional de Economia do Cofecon: 5.3.1. Definição da Comissão Organizadora e dos critérios 164 
para a realização da Etapa Regional da XI Gincana Nacional de Economia 2022 – Resolução 006/2022. O 165 
Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino relatou que o jogo será realizado em uma etapa regional em 166 
formato virtual, organizado pelo Cofecon e dentre os inscritos do Paraná, as nove melhores colocadas serão 167 
avaliadas através do envio de um vídeo, conforme o regulamento e os três melhores colocados serão os 168 
representantes do Paraná na Gincana Nacional. Ressaltou ainda que as despesas serão custeadas apenas à dupla 169 
que obtiver a primeira colocação, os segundo e terceiros lugares poderão participar na etapa nacional, mas 170 
deverão arcar com os custos de viagem e hospedagem a João Pessoa. Após discussão a Plenária indica os nomes 171 
dos conselheiros Sergio Lopes e Luis Alberto Ferreira Garcia e o delegado Emerson Guzzi Zuan Esteves, para a 172 
banca julgadora e assim se aprovou a Resolução 006/2022. 5.4. XXVII Simpósio Nacional dos Conselhos de 173 
Economia – SINCE. 5.4.1. Propostas a serem apreciadas pelos Grupos de Trabalho, desde que 174 



  

relacionadas ao temário do evento, deverão encaminhá-las ao Cofecon até o dia 1º. de Setembro de 2022:    175 
Senhor Presidente relatou que os participantes ajudarão a propor os temas, remetendo a aprovação do 176 
Cofecon e criando estas propostas para que a Plenária decida pelo voto a aprovação dos temas a serem 177 
levados e defendidos no SINCE. 5.4.2. Formação do Colégio de Delegados do SINCE: o Senhor 178 
Presidente relatou que os indicados para representar o Corecon, formarão, no total 6 (seis) delegados, mais 179 
o presidente com direito a voto. E deverá se reunir para definições dos temas e busca de apoio aos assuntos 180 
nas discussões no SINCE. 5.4.3. Definição dos representantes do CoreconPR no evento:  O Senhor 181 
Presidente relata que por restrições orçamentárias precisa definir as indicações a representar o Corecon no 182 
SINCE e após sugestões e indicações os nomes foram além do Presidente Eduardo Andre Cosentino, do vice-183 
presidente Celso Machado, os conselheiros Luis Alberto Ferreira Garcia e Sergio Lopes, o assessor Gilberto 184 
Coelho de Miranda Junior e o gerente Amarildo de Souza Santos. O conselheiro Odisnei Antonio Bega relatou 185 
ainda que em reunião do Sindecon-PR será definido mais três representantes do Paraná. E ainda falta definir os 186 
nomes dos vencedores da etapa regional da Gincana Nacional. 5.5. Informe sobre o Projeto EnTenda de 187 
Economia: O Senhor Presidente relatou sobre o que é o Projeto EnTenda de Economia e que como era realizado 188 
nos anos anteriores a pandemia, voltará a ser presencial. Relatou que estamos em tratativas com a Prefeitura de 189 
Curitiba e devemos realizar no calçadão da Rua XV no dia 12 de agosto e convidou os conselheiros para 190 
participar do evento. Relatou ainda que estamos realizando nos próximos dias uma reunião com os delegados 191 
regionais para definir também a realização do EnTenda em cidades do interior. Agradeceu ao empenho do Vice-192 
presidente Celso Machado que trabalhou para que a FECOMÉRCIO participará como patrocinador do evento 193 
com a cota de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que será utilizada para atualização e impressão das cartilhas. 5.6. 194 
Atividades para o mês do Economista: O Senhor Presidente relatou que teremos várias atividades em 195 
decorrência ao mês do Economista e ao Dia do Economista, 13 de agosto. Sugeriu a realização de um jantar por 196 
adesão dos economistas em data e local a ser definido, teremos a etapa regional da Gincana Nacional, EnTenda 197 
de Economia, ENESUL e atividades das IES. O Conselheiro Sérgio Lopes comunicou que irá promover, em 198 
nome da Delegacia Regional do CoreconPR em Cascavel, um Jantar do Economista, no dia 12 de agosto, em 199 
comemoração ao Dia do Economista e informou que o Centro Acadêmico Sérgio Lopes-CASL, da UNIOESTE, 200 
Campus de Cascavel, vai realizar, com o apoio do Colegiado de Curso da UNIOESTE e da Delegacia Regional 201 
do Corecon, um Churrasco do Economista, no próprio Dia do Economista, 13 de agosto, direcionado aos alunos 202 
e egresso de economia da UNIOESTE. Também a Plenária discutiu a preocupação da queda da demanda por 203 
cursos de economia, motivo este que podemos sugerir como pauta para o SINCE. 6. FUNCIONÁRIOS DO 204 
CORECONPR: 6.1. Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023; O Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino 205 
relatou que em revisão das resoluções anteriormente aprovadas, o Conselho está ajustando os índices de correção 206 
e desconto em folha do percentual de Vale-Transporte, com essa correção e pelas peculiaridades de cada 207 
funcionário demonstrou não ser vantajoso essa correção, assim se buscou estudar uma melhor maneira para 208 
resolução deste impacto e com exemplos de outras categorias que também adotavam o mesmo sistema, esta 209 
Plenária apresenta a incorporação do valor do Vale-Transporte ao Vale-Alimentação que é pago ao funcionário 210 
em pecúnio. Após discussão a Plenária aprova a alteração desse sistema de pagamento, conforme cláusula 211 
atualizada no Acordo Coletivo de Trabalho vigente.  6.2. Plano de Demissão Voluntária – PDV – Resolução 212 
007/2022; O Senhor Presidente passou a palavra ao conselheiro Kalil Karam Netto que relatou que com a 213 
aprovação em Plenárias anteriores do Plano de Demissão Voluntária, se buscou pela adesão dos funcionários 214 
para que se concretizasse esse projeto, dessa forma os funcionários Mario Augusto Bialli e Helena de Oliveira 215 
Bayer aderiram e foi apresentado a proposta para as indenizações. O conselheiro demonstrou os impactos no 216 
caixa do Conselho que praticamente se manterá pela indenização aos dois funcionários pelo período de 13 (treze) 217 
meses e que a partir do mês seguinte a essa finalização de acordo, começarão os impactos positivos na folha de 218 
pagamento, mesmo com a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e de um estagiário para 219 
o setor jurídico do Corecon. O Senhor Presidente agradeceu ao trabalho do conselheiro Kalil Karam Netto pela 220 
exposição dos números e seus impactos e relatou ainda que os funcionários serão homenageados da maneira com 221 
que deve ser, pela dedicação de mais de duas décadas de trabalho a Esta Autarquia. O Gerente Amarildo de 222 
Souza Santos relatou que quando da exposição e da apresentação da proposta do PDV a ambos, achava que teria 223 
certa rejeição, mas pelo contrário, os dois demonstraram que é hora de parar, de descansar pois já cumpriram 224 
com seu papel para com o Corecon. Dessa forma o Senhor Presidente colocou em votação e a Plenária aprovou o 225 
PDV e a Resolução 007/2022; 6.3. Plano de Cargos e Salários – Resolução 008/2022; O Senhor Presidente 226 
Eduardo Andre Cosentino solicitou a permanência na Plenária apenas os Conselheiros, e fez a apresentação das 227 
propostas de correção das gratificações aos funcionários Dwan Henrique Martiningue que irá assumir as funções 228 
do Sr. Mario Augusto Bialli e do procurador Rafael Souza Moro, pela saída de um procurador, a possibilidade de 229 
aumento de sua carga horária diária de 4 (quatro) para 6 (seis) horas e a forma de como proceder legalmente em 230 
ambas as situações. Após discussão a Plenária analisou os números e os impactos na folha de pagamento e suas 231 



  

implicações trabalhistas, entretanto não encontrou solução que atendesse estas demandas e sugeriu buscar 232 
opinião e pareceres a uma advocacia trabalhista e profissionais externos para referenciar o trabalho, dessa forma, 233 
solucionando e aprovando essa resolução. Dessa forma o Senhor Presidente pediu caráter de urgência e que será 234 
objeto de apreciação na próxima Reunião Plenária. 6.4. Contratação de estagiário de direito para a 235 
Procuradoria Jurídica do CoreconPR; O Senhor Presidente apresentou os argumentos e justificativas para a 236 
contratação mas a Plenária não se opõe a tal contratação, e após discussão será objeto de apreciação na próxima 237 
Reunião Plenária. 6.5. Honorários de Sucumbência: O Senhor Presidente apresentou os argumentos e 238 
justificativas para a forma de pagamento de Honorários de Sucumbência, e após discussão será objeto de 239 
apreciação na próxima Reunião Plenária.  7. ELEIÇÕES DO CORECONPR: 7.1. Formação da Comissão 240 
Eleitoral para as Eleições 2022, Resolução 009/2022: O Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino relatou 241 
que atendendo o Regulamento Eleitoral do Cofecon nosso regional precisa compor a Comissão Eleitoral para as 242 
Eleições 2022 do CoreconPR, após discussão os conselheiros escolhidos foram: para presidir a comissão 243 
Conselheiro Odisnei Antonio Bega e para membros efetivos os Conselheiros Kalil Karam Neto e Laerzio 244 
Chiesorin Junior e como membro suplente o Conselheiro Luis Alberto Ferreira Garcia. A Plenária aprova a 245 
decisão através da Resolução 009/2022. 7.2 – Aprovação do calendário das eleições 2022 do CoreconPR, 246 
Resolução Nº 009/2022: O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino relatou as informações do calendário 247 
eleitoral e a Plenária aprova através da Resolução 009/2022. 8. COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: O Senhor 248 
Presidente passou a palavra para o Conselheiro Sérgio Lopes presidente da Comissão de Fiscalização que relatou 249 
brevemente os processos administrativos de inscrições e cancelamentos que posteriormente são deferidos ou 250 
indeferidos pelos membros da Plenária. 8.1. Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. Etapas. 251 
Lei n°12.846/2013 e Decreto n °8.420/2015: O Presidente da Comissão de Fiscalização conselheiro Sergio 252 
Lopes passou a palavra ao procurador jurídico do Corecon, Rafael Souza Moro que relatou que obteve a 253 
informação em sua participação junto ao encontro de fiscais organizado pelo Cofecon no mês anterior no qual 254 
tomou conhecimento desta lei que pode vir a ser aplicada como um facilitador à administração pública em geral 255 
no qual obriga as empresas a prestar as informações solicitadas pelas Entidades com base nesta Lei 256 
n°12.846/2013 e Decreto n° 8.420/2015 que resumidamente se aplica a acordos de leniência e em nossa 257 
atividade pode vir a ser aberto processos administrativos de responsabilização (PAR). Assim este ofício 258 
elaborado por essa Assessoria em conjunto com o setor de Fiscalização do Corecon, se busca a exigência das 259 
empresas em fornecer as informações quando solicitadas. Em um primeiro momento, relatou, que o Conselho 260 
redija um ofício aos responsáveis sob pena de abertura do processo administrativo de responsabilização e em um 261 
segundo momento, em sendo negativo o retorno, essa Plenária analisar os casos que deverão ser apresentados e a 262 
sugestão de envio ao Cofecon para que seja realizado um parecer, dessa forma, padronizando e facilitando o 263 
trabalho de fiscalização em todo o Sistema, essa lei contempla como penalidade multas aos envolvidos, como 264 
reza seu regramento. Após discussão a Plenária aprova a criação deste ofício e seus procedimentos seguintes. O 265 
Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino agradeceu ao procurador Rafael Souza Moro pela exposição e o 266 
trabalho de todos os envolvidos.  8.2. Processos da Fiscalização: Exercício Ilegal da Profissão: o membro da 267 
Comissão de Fiscalização, conselheiro Laércio Rodrigues de Oliveira relatou os seguintes processos: Lever 268 
Consultoria, Proc. Adm. 177/16: Fez um breve relato do processo onde a empresa na notificação da Fiscalização 269 
do Corecon se manifestou e apresentou alteração em seu Contrato Social e apresentou notas fiscais comprovando 270 
atividade até 2018. Em consulta junto a Assessoria Jurídica do Corecon, foi orientado que a empresa junte 271 
comprovantes de suas atividades no período de 2018 até os dias atuais. Após discussão a Plenária acata a 272 
sugestão para que a empresa junte os comprovantes de sua atividade; Anderson Lucas de Souza Fuck, Proc. 273 
Adm. 107/18: funcionário desempenha atividade no cargo de Analista de Planejamento na empresa Cattalini 274 
Terminais Marítimos, e é formado em administração de empresas, sem registro no órgão. O Setor de 275 
Fiscalização aplicou o Auto de Infração 015/21 e abriu prazo para a defesa.  Em consulta junto a Assessoria 276 
Jurídica do Corecon, esta orienta, pelo exercício ilegal da profissão a aplicação da multa. Após discussão a 277 
Plenária acata a decisão da relatoria pela aplicação de multa por exercício ilegal da profissão; o Presidente da 278 
Comissão de Fiscalização, conselheiro Sergio Lopes relatou os seguintes processos: GNC Consultoria 279 
Empresarial Ltda. Proc. Adm. 229/14: Em 03/03/2016, foi comunicado a multa para a interessada. O 280 
comunicado retornou com problema de endereço. Por mais de 4 vezes, tentamos entregar, porém sem sucesso. 281 
Em consulta a Receita Federal, constatou-se que a situação cadastral se encontra “Inapta”. Tendo em vista que a 282 
multa (com problemas de endereço) ainda não foi entregue, consultou-se a Assessoria Jurídica sobre a 283 
possibilidade de cancelar a multa aprovada. O parecer da Assessoria jurídica, foi pelo arquivamento do processo 284 
face a ocorrência da prescrição intercorrente. Deliberação da Plenária: Pelo arquivamento do Processo 285 
administrativo, considerando que a empresa se encontra em situação cadastral inapta, conforme registro na 286 
Receita Federal; Latere Assessoria & Consultoria Empresarial Ltda. Proc. Adm. 187/14: Em 03/03/2016, foi 287 
comunicado a multa para a interessada. O comunicado retornou com problema de endereço. Por mais de 3 vezes 288 
tentamos entregar, porém sem sucesso. Em consulta a Receita Federal, constatou-se que a situação cadastral se 289 



  

encontra “Inapta”. Tendo em vista que a multa (com problemas de endereço) ainda não foi entregue, consultou-290 
se a Assessoria Jurídica sobre a possibilidade de cancelar a multa aprovada. O parecer da Assessoria jurídica, foi 291 
pelo arquivamento do processo face a ocorrência da prescrição intercorrente. Deliberação da Plenária: Pelo 292 
arquivamento do Processo administrativo, considerando que a empresa se encontra em situação cadastral inapta, 293 
conforme registro na Receita Federal. Suspensão de Registro por Desemprego (indeferido): Lauro Pereira 294 
Junior, Proc. Adm. 265/20, Reg. 7732: Já foi concedida a suspensão em virtude da carteira de trabalho baixada e 295 
agora pede prorrogação, porém identificamos no Linkedin qualificação como economista. Em conversa por 296 
telefone ele disse que está trabalhando como autônomo e abriu uma MEI, solicitamos o documento da empresa e 297 
ele se recusou a fornecer. Deliberação da Plenária: Pelo indeferimento do pedido de prorrogação da suspenção 298 
do Registro, por desemprego, considerando que o interessado, apesar de apresentar CTPS sem registro 299 
empregatício, ele se apresenta como Economista na rede social profissional Linkedin, onde também divulga 300 
possuir a MEI LOGIN JR, porém se negou a apresentar a respectiva documentação ao Fiscal Alexandre, 301 
ademais, faz constar nessa rede profissional, o seguinte: “atualmente trabalho como prestador de serviços de 302 
suporte em TI na área empresarial e também como Trader independente na B3”, portanto exercendo atividades, 303 
logo, não está desempregado; Cancelamento do Registro por Não Exercício (recurso de indeferimento): o 304 
membro da Comissão de Fiscalização, conselheiro Laércio Rodrigues de Oliveira relatou os seguintes processos: 305 
Claudio Renato Salau, Proc. 033/21, Reg. 8187: economista solicitou o cancelamento de registro, o qual foi 306 
indeferido pela Plenária em 17/05/2021 com a justificativa das atividades de sua empresa de consultoria em 307 
gestão empresarial. Afirmou em defesa que atua como corretor de imóveis com registro junto ao CRECI e que 308 
não necessita de registro junto ao Corecon, mas se propõe realizar alteração em seu contrato social. Após 309 
discussão a Plenária decide solicitar que o economista realize comprovação de suas atividades através de notas 310 
fiscais, por exemplo e alteração no contrato social, quanto à qualificação de economista e objeto social; Rubens 311 
Godoi, Proc. Adm. 083/21, Reg. 8683: economista solicitou o cancelamento o qual foi indeferido pela Plenária 312 
em  05/04/2021 com a justificativa das atividades de sua empresa de consultoria em gestão empresarial. Se 313 
defendeu afirmando que trabalha como corretor de seguros e que não necessita do registro no Corecon, porém 314 
consta a atividade de consultoria em gestão empresarial no objeto social da empresa, em conjunto com o fato se 315 
ser um economista. Após discussão a Plenária mantém a decisão anterior com encaminhamento ao Cofecon 316 
como recurso de instância. O Presidente da Comissão de Fiscalização, conselheiro Sergio Lopes relatou os 317 
seguintes processos: Cancelamento do Registro por Não Exercício (deferidos): Vitor Pestana Ostrensky, 318 
Proc. Adm. 092/20, Reg. 8535: economista apresentou documentos comprobatórios de não atividade e mesmo 319 
com consulta na internet com trabalhos, como artigos e dissertações em 2018 se referem a conclusão de curso, 320 
dessa forma a Plenária acata o pedido de cancelamento; Ana Cristina Cruz de Faria, Proc. Adm. 323/22, Reg. 321 
8324: a partir do envio do pedido de cancelamento, isto é, 13/05/2022; Dermival Ailto Mastelari, Proc. Adm. 322 
169/22, Reg. 8728: a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 10/02/2022; Eduardo Miguel 323 
Prata Madureira, Proc. Adm. 145/22, Reg. 6135: a partir da data do despacho e requerimento assinado, isto é, 324 
29/12/2021; João Mario dos Santos Nascimento, Proc. Adm. 265/22, Reg. 6675: a partir da data do protocolo e 325 
requerimento assinado, isto é, 11/05/2022, há débito da anuidade de 2021; Juliano Eric Ribas, Proc. 326 
Adm.313/22, Reg.6873: a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 09/06/2022; Mylene Feres 327 
Staniscia Badotti, Proc. Adm. 217/22, Reg. 4769: a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 328 
03/03/2022; Priscila Grassi Arruda, Proc. Adm. 153/22, Reg. 8662: a partir da data do protocolo e requerimento 329 
assinado, isto é, 05/01/2022; Solange de Lima Barbosa, Proc. Adm. 151/22, Reg. 6268: a partir da data do 330 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 10/12/2021; Suspensão do Registro por Inatividade – Pessoa 331 
Jurídica (deferido): MN Assess. Econômica e Participações Ltda. Proc. Adm. 219/22, Reg. 691, a partir da data 332 
do protocolo e requerimento assinado, isto é, 07/03/2022; Cancelamento do Registro por falecimento 333 
(deferidos): Nilson Nagata, Proc. Adm. 223/22, Reg. 7389, a partir da data do falecimento, isto é, 09/03/2022h, 334 
há débito da anuidade 2022 (proporcional), sendo cancelado, conforme legislação; Elisson Maia Rodrigues, 335 
Proc. Adm. 233/22, Reg. 7116: a partir da data do falecimento, isto é, 28/12/2021, há débito da anuidade 2021 336 
(proporcional) e 2022, sendo cancelados, conforme legislação; José Alberto Reimann, Proc. Adm. 273/22, Reg. 337 
2346: a partir do ano do falecimento, isto é, 2022, há débito da anuidade 2022, sendo cancelado, conforme 338 
legislação; Frederico de Oliveira Ferreira Braga, Proc. Adm. 271/22, Reg. 3212: a partir do ano do falecimento, 339 
isto é, 2020, há débito das anuidades de 2013 a 2022, sendo cancelados, conforme legislação; Ativo com 340 
desconto (deferidos): Carlos Alberto Decotelli da Silva, Proc. Adm. 231/22, Reg. 8518: a partir da data do 341 
requerimento assinado, isto é, 31/03/2022, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2023; 342 
Paulo Celso Lopes Cardoso, Proc. Adm. 259/22, Reg. 4301: a partir da data do requerimento assinado, isto é, 343 
29/04/2022, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2023, há TCD das anuidades de 2020 e 344 
2021; Prorrogação da Suspensão por Desemprego (deferido): Laura Calvi Gomes, Proc. Adm. 196/19, Reg. 345 
8600: a partir da data do vencimento da suspensão, isto é, 24/05/2019 até 31/12/2022; Cancelamento de 346 
Registro por Aposentadoria (deferidos): Álvaro Gomes Junior, Proc. Adm. 225/22, Reg. 4046: a partir da data 347 



  

do protocolo e requerimento assinado, isto é, 29/03/2022, há débito das anuidades de 2014 a 2022 348 
(proporcional); Igor Zanoni Constant Carneiro Leão, Proc. Adm. 277/22, Reg. 3143: a partir da data do 349 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 24/05/2022; Isaias Decker, Proc. Adm. 267/22, Reg. 4009: a partir da 350 
data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 12/05/2022; João Maria de Mattos, Proc. Adm. 321/22, Reg. 351 
6033: a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 20/06/2022. 8.3. Inscrições/Cancelamentos: 352 
Inscrições: Registros Definitivos de Economistas (deferidos): Salatiel Turra, Reg. 8870, UNIOESTE 353 
Cascavel, Delegacia de Curitiba, registro presencial; Luiz Henrique Pacheco, Reg. 8871, USP, Delegacia de 354 
Curitiba, registro presencial; Ronaldo Gomes Batista, Reg. 8872, UNICENTRO, Delegacia de Guarapuava, 355 
registro presencial; Vitor Eduardo Franco, Reg. 8873, UFPR, Delegacia de Curitiba, registro presencial; Rodrigo 356 
Arten, Reg. 8874, UEL, Delegacia de Londrina, registro presencial; Luiz Paulo Siqueira, Reg. 8877, UEPG, 357 
Delegacia de Curitiba, registro presencial; Ali Sleiman Saad, Reg. 8878, UNIOESTE Toledo, Delegacia de 358 
Toledo, registro presencial; Paulo Bruczkoski, Reg. 8879, UEPG, Delegacia de Curitiba, registro presencial; 359 
Thalia Venzon Bavaresco, Reg. 8880, UNIOESTE Francisco Beltrão, Delegacia de Francisco Beltrão, registro 360 
presencial; Willian de Souza Silva, Reg. 8881, UFRR, Delegacia de Curitiba, registro online; Julio Cezar 361 
Ceccon, Reg. 8882, Universidade Positivo, Delegacia de Curitiba, registro online; Cleusa Wu Teng, Reg. 8884, 362 
UFPR, Delegacia de Curitiba, registro online; Clayton Sezar da Silva Machado, Reg. 8885, UEPG, Delegacia de 363 
Ponta Grossa, registro online; Registro sem Diploma Economista Recém formado (deferido): Adriano 364 
Lauffer, Reg. 8876, UNICESUMAR, Delegacia de Curitiba, registro presencial; Registro por transferência 365 
Economistas (deferidos): Adilson Valnier, Reg. 8875, UFRO, Delegacia de Curitiba, registro presencial; 366 
Thiago Pegoretti Moser, Reg. 8883, FURB Blumenau, Delegacia de Curitiba, registro presencial; Registro 367 
Reativado de Economistas (deferidos): José Cristiano Rodrigues, Reg. 7151: UEPG, Delegacia de Ponta 368 
Grossa, registro online; Tatiana Almeida França, Reg. 8383: UFRR, Delegacia de Curitiba, registro online; 369 
Registro Definitivo de Pessoa Jurídica – Secundário (deferido): Deloitte Asses. E Consultoria Ltda., Reg. 370 
714:Delegacia de Curitiba, registro por e-mail; Registro de Estudantes (deferidos): Rafael Nicolay Pereira, 371 
Reg. E-3058, UFFS, Delegacia de Guarapuava, registro online; Talicia Kessely Alcarde de Cristo Graboschi, 372 
Reg. E-3059, UNICESUMAR, Delegacia de Maringá, registro online; Camila Prado Juliatto, Reg. E-3060, FAE, 373 
Delegacia de Curitiba, registro online; Alyffer Felipe Fior da Silva, Reg. E-3061, UFPR, Delegacia de Curitiba, 374 
registro online; Daniel Fonseca Brandalise de Rezende, Reg. E-3062, UFPR, Delegacia de Curitiba; Lucas 375 
Garcia Vilela, Reg. E-3063, Anhembi, Delegacia de Curitiba, registro online; Luiz Gustavo da Silva Araújo, 376 
Reg. E-3064, UNISANTACRUZ, Delegacia de Curitiba, registro online; Jeeson Gustavo Pereira Monteiro, Reg. 377 
E-3065, UNIFCV, Delegacia de Maringá, registro online; Rafael Francisco Zempulski, Reg. E-3066, UFPR, 378 
Delegacia de Curitiba, registro online; João Fhelipe da Luz Rodrigues, Reg. E-3067, UFPR, Delegacia  de 379 
Curitiba, registro online; Ana Julia da Silva, Reg. E-3068, UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão, registro 380 
presencial; Adriana Paula Gomes da Silva, Reg. E-3069, UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão, registro 381 
presencial; Felipe Leonardo de Oliveira, Reg. E-3070, UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão, registro 382 
presencial; Dreycon Francisco Fassioli Bortolo, Reg. E-3071, UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão, registro 383 
presencial; João Marcos Inglez Rosa, Reg. E-3072, UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão, registro 384 
presencial; Geovani Felipe Rodrigues, Reg. E-3073, UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão, registro 385 
presencial; Luiz Henrique Eugenio, Reg. E-3074, UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão, registro presencial; 386 
Laisa de Souza de França, Reg. E-3075, UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão, registro presencial; 387 
Rosemeiry Boiko Barbosa, Reg. E-3076, UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão, registro presencial; Louse 388 
Bortotti Rodrigues, Reg. E-3077, UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão, registro presencial; Ana Carolina 389 
Lopes Rosseau, Reg. E-3078, UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão, registro presencial; Vitor Kauã Oliveira 390 
de Souza, Reg. E-3079, UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão, registro presencial; Marcos Vinicius Ferraz 391 
de Almeida, Reg. E-3080, UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão, registro presencial; Alexandre Antonio 392 
Santos Artuzo, Reg. E-3081, UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão, registro presencial; Guilherme Marolato 393 
Francelino, Reg. E-3082, UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão, registro presencial; Patrícia Viviane Escuro, 394 
Reg. E-3083, UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão, registro presencial; Isadora Paes Mohring Caldana, 395 
Reg. E-3084, UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão, registro presencial; Lucas Eduardo Leite, Reg. E-3085, 396 
UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão, registro presencial; Tiago de Paula Schuenck; Reg. E-3086, 397 
UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão, registro presencial; Gabriel Pinheiro de Souza, Reg. E-3087, 398 
UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão, registro presencial; Lucas Vieira, Reg. E-3088, UFPR, Delegacia de 399 
Curitiba, registro online; Leonardo Vinicius de Almeida, Reg. E-3089, UENP, Delegacia de Cornélio Procópio, 400 
registro online; Johnathan William Fernandes Martins, Reg. E-3090, UFPR, Delegacia de Curitiba, registro 401 
online; Danielle Chitko de Souza, Reg. E-3091, UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão, registro online; 402 
Caroline Mayra Biasin Jung, Reg. E-3092, UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão, registro online; Louzianny 403 
Anselmo Machado Moreira, Reg. E-3093, UFPR Delegacia de Curitiba, registro online; Jonas Merrett, Reg. E-404 
3094, UEPG, Delegacia de Ponta Grossa, registro online; Allan Arthur de Almeida Oliveira, Reg. E-3095, 405 



  

UNICESUMAR Delegacia de Curitiba, registro online; Alyson Matheus Ferreira Ribas, Reg. E-3096, 406 
Universidade Positivo, Delegacia de Curitiba, registro online; Rafael Ribeiro Garcia, Reg. E-3097, 407 
UNICESUMAR, Delegacia de Londrina, registro online; Amanda Cristina Rodrigues Rebolo, Reg. E-3098, 408 
Universidade Positivo, Delegacia de Curitiba, registro online. 9. ASSUNTOS GERAIS: 9.1. Pesquisa do 409 
CoreconPR com apoio do Instituto Datacenso:  o Senhor Presidente relatou que neste projeto contou com a 410 
participação dos conselheiros Claudio Santana Shimoyama e Sergio Lopes na tabulação das questões e que junto 411 
com o Instituto Datacenso está no ar uma pesquisa para que possamos nortear as próximas gestões do Conselho. 412 
O resultado deve vir para conhecermos mais profundamente os estudantes de economia e os economistas para 413 
que com este conhecimento possamos elaborar nosso planejamento estratégico. Dessa forma solicitou à Plenária 414 
para que respondam e compartilhem aos seus contatos; 9.2. Informes do SINDECON-PR: o Senhor Presidente 415 
passou a palavra ao presidente do SINDECON-PR, conselheiro Odisnei Antonio Bega que relatou que o 416 
sindicato está com as atividades normais, e que encerrou o curso de perícia, e ainda estão finalizando as contas 417 
para informações de quanto sobrou pagando as obrigações, relatou ainda que não saiu outro curso de perícia 418 
atuarial devido a baixa procura o que inviabilizou sua realização; 9.3. Informes do Núcleo de Perícia, 419 
Mediação e Arbitragem do CoreconPR: O Senhor Presidente passou a palavra a coordenadora do núcleo, 420 
conselheira Maria Gabriela Fernandes da Silva Nauiack que relatou que o curso de perícia econômico-financeira 421 
foi um sucesso, medido pelas avaliações do alunos, também relatou sobre a promoção e a não realização do 422 
curso de perícia atuarial por baixa procura e realizou estudos a realização de outro curso de perícia tributária mas 423 
os custos estão proibitivos, no momento, à sua realização; 9.4. Informes do Núcleo de Recuperação Judicial: 424 
O Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino relatou que em virtude da ausência da coordenadora do núcleo, 425 
conselheira Itaiana Patrícia de Souza, não haverá relato. 9.5. Informes do Núcleo GT Mulher Economista: O 426 
Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino relatou que em virtude da ausência da coordenadora do núcleo, 427 
conselheira Adriana Ripka, não haverá relato. 9.6. Informes da Coordenação das Delegacias Regionais: O 428 
Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino relatou que em virtude da retirada desta sessão do coordenador do 429 
núcleo, conselheiro Laércio Rodrigues de Oliveira, não haverá relato. 9.7. Aniversariantes: O Senhor 430 
Presidente relatou os aniversariantes desde a última Reunião Ordinária: Em 10/06 o Assessor Especial da 431 
Presidência Gilberto Coelho de Miranda Junior e em 09/07 o Delegado regional de Francisco Beltrão, Marcelo 432 
Lopes de Moraes, à ambos, nossas felicitações pelo aniversário; 9.8 – Palavra aberta aos Conselheiros: A 433 
Conselheira Federal Maria de Fatima Miranda apresentou e passou a palavra ao ex-presidente Luiz Antonio de 434 
Camargo Fayet que relatou existir quatro pontos críticos para o desenvolvimento do país e citou que o Brasil é 435 
membro da Convenção da Organização Internacional do Trabalho – OIT 8169 que dá autodeterminação a 436 
comunidades quilombolas e indígenas e que vem a paralisar obras de infraestrutura como ferrovias, estradas e 437 
hidrovias, prejudicando em muito as exportações das commodities. Está trabalhando com a sociedade civil 438 
organizada no intuito de que os parlamentares trabalhem para que a partir de agosto o país se desvincule desse 439 
tratado, e que possa dentro da Lei dar continuidade ao desenvolvimento. O segundo tema abordado foi a questão 440 
dos pedágios no Paraná, relatou que o Corecon havia encaminhado um ofício ao Governo do Estado com uma 441 
manifestação técnica sobre o assunto e nossa rejeição ao modelo a ser implantado no Estado. Mesmo com a saída 442 
do Ministro da Infraestrutura se mantiveram o modelo, e aqui solicitou que fosse realizado novo manifesto 443 
contrário às decisões a serem implantadas. Os parlamentares do Estado, da Assembleia Legislativa o convidou e 444 
em reunião junto ao TCU foi apresentado um projeto em conjunto, independentemente de partido onde se 445 
manifestou o desejo do povo do Paraná que rejeita veementemente essa forma de contrato de pedágio que virá 446 
ser implantado. Citou novamente o trabalho que o CoreconPR realizou no início com aquele ofício entregue ao 447 
Governador onde se inicia esse manifesto e ainda sugere a criação de um convênio entre os governos estadual e 448 
federal na criação de um Conselho de Gestão para tratar exclusivamente destes temas; relatou ainda em um 449 
terceiro tema o movimento de privatização dos portos do Brasil, apresentou pontos e contrapontos sobre a 450 
ineficiência e o discurso que porto bom é privado. Estrategicamente tratou da importância dos portos na 451 
soberania nacional e exportações de produtos hoje para a Ásia. E encerrou abordando a cartelização acirrada na 452 
qual 90% do movimento de contêineres no mundo estão em poder de cinco companhias e ainda duas delas em 453 
processo de consócio para acirrar ainda mais a navegação no mundo. Relatou a indignação sobre as tarifas hoje 454 
cobradas oriundas dessa quase cartelização no transporte marítimo e que não devemos abrir mão do controle dos 455 
portos e da navegação no Brasil e conta com o apoio do Corecon na divulgação e engajamento no trabalho destas 456 
informações. A Conselheira Federal Maria de Fatima Miranda agradeceu pela palestra. O Senhor Presidente 457 
Eduardo Andre Cosentino recebeu a visita do Vereador de Curitiba, Professor Euler em nossa Reunião Ordinária 458 
e que sem nenhum vínculo partidário destes membros do Conselho o recebeu retribuindo a visita que fizemos e a 459 
homenagem em forma de Moção de Congratulação e Aplausos pela comemoração dos Setenta Anos da Profissão 460 
do Economista no Brasil, homenagem esta que recebemos em dezembro de 2021 e por agenda recebemos em 461 
Sessão na Câmara Municipal de Curitiba há duas semanas. Em seguida o Vereador Professor Euler agradeceu a 462 
oportunidade, apontou os questionamentos e as respostas que a Prefeitura de Curitiba realizou em relação aos 463 



  

cargos, concursos e contratações de economistas em seus quadros. Também relatou que dentro da Câmara 464 
Municipal na Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização não possui em seu quadro nenhum economista, e 465 
cobrou daquela Presidência informações à respeito. Se colocou à disposição deste Conselho em pautas que 466 
possam tramitar futuramente em projetos de Lei e agradeceu a oportunidade. A Plenária agradeceu a visita e as 467 
homenagens prestadas; o conselheiro Laerzio Chiesorin Junior relatou que tem acompanhado cursos sobre a Lei 468 
14.133/21 – Lei das licitações e chamou a atenção no que diz respeito a matriz de risco nas obras, a divisão das 469 
responsabilidades e viu um bom campo a ser trabalhado para a profissão do economista, relatou que na Ordem 470 
dos Advogado do Brasil – OAB/PR já existe um grupo de trabalho e sugere uma aproximação para que o 471 
Conselho possa ter participação ou trazer modelo semelhante, viu a dificuldade de profissionais economistas e de 472 
conselheiros que possam tratar deste assunto; o conselheiro Luis Alberto Ferreira Garcia relatou que os fatos 473 
ocorridos com violência na região oeste é motivo de vergonha no Estado perante o Brasil, mas também citou a 474 
reportagem da formatura em medicina pela UNIOESTE Cascavel de uma bacharel tetraplégica devido a um 475 
AVC, e relatou ainda que um bacharel em economia se formou com paralisia cerebral e hoje trabalha na Caixa, 476 
são exemplos de inclusão que engrandece o mundo. O conselheiro Sergio Lopes relatou que dentro de mais um 477 
mês encerram as inscrições ao Prêmio Paraná de Economia e que trabalha na divulgação nas IES e solicita à 478 
Plenária que também divulguem nas suas regiões, compartilhem nosso material. 9.9. Próxima Reunião 479 
Plenária: O Senhor Presidente relatou que será definido o calendário, entre os dias entre 8 e 9 de agosto para a 480 
próxima Reunião Ordinária, no formato híbrido e convidando para as comemorações do Dia do Economista; 481 
9.10. Novo calendário de Eventos e Reuniões do Sistema Cofecon/Corecons: O Senhor Presidente relatou as 482 
atividades de julho até dezembro com eventos e atividades do Sistema e a Plenária aprovou o novo calendário. 483 
10 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e às 484 
dezenove horas e quinze minutos deu por encerrados os trabalhos, dos quais eu, Gilberto Coelho de Miranda 485 
Junior, Assessor da Presidência, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelo 486 
Gerente Executivo e pelo Presidente do Conselho Regional de Economia da 6ª Região/PR. Curitiba, ao décimo 487 
primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois. 488 
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