
  

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA, NO FORMATO HÍBRIDO, PELA PLATAFORMA ZOOM 1 
DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 6ª - REGIÃO - PARANÁ, REALIZADA EM 08 DE 2 
AGOSTO DE 2022. 3 
Ao oitavo dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, realizou-se a Quinta Reunião Ordinária do Conselho 4 
Regional de Economia, no formato híbrido pela plataforma Zoom (ID 830.1272.1607), com geração em sua sede 5 
própria, situada à Rua Professora Rosa Saporski, 989, Mercês, Curitiba - Paraná, sob a Presidência do 6 
economista Eduardo Andre Cosentino, com a presença do Vice-Presidente Celso Machado, dos Conselheiros 7 
Efetivos: Luis Alberto Ferreira Garcia, Odisnei Antonio Bega, Andréa Cristhine Prodohl Kovalczuk, Sérgio 8 
Lopes, Laércio Rodrigues de Oliveira, Celso Bernardo, José Augusto Soavinsky, Tiago Jazynski, Juarez 9 
Trevisan, Adriana Ripka e os Conselheiros Suplentes: Kalil Karam Netto, Laerzio Chiesorin Junior, Eduardo 10 
Bach Anelli, Jesus Crepaldi. Justificaram ausências a Conselheira Efetiva Solídia Elizabeth dos Santos por 11 
motivos profissionais. Conforme prevê o Regimento Interno do CoreconPR, em seu Art. 8º, parágrafos 1º, 5º, 6º 12 
e 7º os Conselheiros Efetivos ausentes serão substituídos pelos Conselheiros Suplentes presentes, por designação 13 
do Presidente, para completar o quórum, para o que o Presidente convoca, primeiramente, os Conselheiros 14 
Suplentes do mesmo terço dos Conselheiros Efetivos ausentes. Assim, passam à condição de Efetivos, somente 15 
para esta sessão, o Conselheiro Suplente Kalil Karam Netto. Contando ainda com a presença dos Conselheiros 16 
Federais Maria de Fatima Miranda e Carlos Magno Andrioli Bittencourt, do Gerente Executivo do CoreconPR 17 
Amarildo de Souza Santos, do Assessor Jurídico Rafael Souza Moro, da Assessora de Imprensa Fabiana Lima, 18 
do Assessor da Presidência Gilberto Coelho de Miranda Junior e do Setor de Fiscalização: Alexandre Alves 19 
Ribeiro e Mauri Hidalgo e do Economista Luiz Carlos Hauly. 1 - ABERTURA DOS TRABALHOS: Às 20 
quatorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente Eduardo André Cosentino declarou aberta a sessão, tendo 21 
em vista o número regimental de Conselheiros presentes, passando à leitura da pauta da referida reunião 22 
ordinária. 1.1. Participações em eventos e reuniões, representando o CoreconPR: O Senhor Presidente 23 
Eduardo André Cosentino relatou as atividades com representantes do Conselho: 1.1.1. Em 20 de julho ocorreu a 24 
Reunião híbrida do Conselho de Administração da JUCEPAR, com a participação do Presidente; 1.1.2. Em 26 25 
de julho ocorreu a reunião virtual com os delgados regionais, com a participação do coordenador Laercio 26 
Rodrigues de Oliveira, dos delegados regionais, do assessor Gilberto Miranda e do gerente Amarildo Santos; 27 
1.1.3. Em 26 de julho a reunião do Comitê de Olho na Transparência na sede do Corecon, com os representantes 28 
Celso Bernardo e Gilberto Miranda; 1.1.4. Em 28 de julho ocorreu a reunião virtual do Corecon para assuntos 29 
referente as comemorações do Dia do Economista, com a participação do Presidente Eduardo Cosentino, do 30 
assessor Gilberto Miranda, e da assessoria de imprensa Inês Dumas; 2. APROVAÇÃO DA ATA DA 4ª 31 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022, REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2022: O Senhor Presidente 32 
Eduardo Andre Cosentino, informou que a Ata foi enviada por e-mail a todos os Conselheiros e consultou se 33 
existiu algo a ser comentado. Foi realizado os apontamentos observados pelo Conselheiro Sergio Lopes. Nada 34 
mais a comentar, declara a Ata aprovada. 3. COFECON - 3.1. Notícias do Cofecon: O Senhor Presidente 35 
Eduardo Andre Cosentino, relatou que como é de conhecimento desta Plenária, que devido ao atraso com a 36 
Prestação das Contas dos exercícios 2020 e 2021 junto à Comissão de Tomada de Contas – CTC do Cofecon se 37 
realizou a visita por parte de representantes da CTC e posteriormente foi nos enviado um relatório com os 38 
apontamentos, fica aqui nosso registro de que não concordamos. Não nos agradou pelas inverdades especificadas 39 
em alguns temas apresentados no documento. Mesmo com duas visitas daquela Comissão nos últimos quatro 40 
anos nada foi encontrado de irregularidades em qualquer esfera analisada, seja ela em quaisquer quesitos 41 
verificados, o profissionalismo e a lisura dos presidentes deste regional, em conjunto com nossos vice-42 
presidentes e o trabalho da gerência executiva e do corpo funcional não deixam à margem a nenhum tipo de 43 
dúvidas. Relatou ainda que iremos trabalhar com os envolvidos nesta auditoria realizada e buscar responder a 44 
todos os quesitos, mesmo que contrários à essa ideia, mesmo com a aprovação de nossas contas nas sessões 45 
plenárias do Cofecon não entendemos e não aceitamos os termos aplicados no relatório, como por exemplo o 46 
termo “eventualmente” no contexto de que nosso trabalho – (...eventualmente aplica a boa gestão). A plenária 47 
discutiu e reconheceu o trabalho da CTC e de sua importância no Cofecon, mas assim como é de conhecimento 48 
geral da auditoria realizada em nosso Conselho, membros de outros Estados como Pará, Alagoas, São Paulo nos 49 
trazem essas informações ou querem saber o que ocorreu, e nossos conselheiros e representantes quase o tempo 50 
todo tem que justificar o injustificável. O Senhor Presidente relatou ainda que no relatório, consta que nosso 51 
regional foi omisso às informações, o que também não é verdade, pois temos os controles e relatórios abertos, 52 
transparentes e aprovados em Sessão Plenária, o único ato foi a não entrega dos relatórios contábeis nos prazos 53 
exigidos, mas sempre reportados e informados ao Cofecon, quando cobrados.  A Conselheira Federal Maria de 54 
Fatima Miranda relatou que acompanhou de perto o desenrolar dos trabalhos em Brasília e não concordou com o 55 
relatório aprovado, e leu o teor do documento e relatou erros crassos no contexto, que pode ter sido aproveitado 56 
de outros documentos anteriormente redigidos e endereçados a outros regionais, Roraima por exemplo, pois 57 
aparece na grafia, então como uma técnica de copia-e-cola, a qual nem foi observado sua correção ou ajustes 58 



  

adequados para com nossa situação e ainda com a notícia de uma nova visita especial já prevista pela CTC em 59 
breve. Mesmo com apoio da maioria dos conselheiros federais ao CoreconPR, a CTC insiste em retomar e vir ao 60 
Paraná. Lembrou que o Cofecon também passa por problemas com o setor contábil assim com outros regionais 61 
que encontram o mesmo problema, citando alguns. Mesmo com o trabalho operacional da implantação do novo 62 
sistema contábil, no qual o Paraná serviu de piloto, seja ainda na prestação de auxílio aos regionais que nos 63 
procuram, sanamos a maioria das dúvidas e orientamos em relação ao novo sistema, nada disso foi considerado. 64 
O Senhor Presidente agradeceu ao trabalho e a fidelidade da conselheira ao CoreconPR, junto ao Cofecon neste 65 
quesito e sabedora também da lisura e competência de nossa administração e de como trabalhamos aqui, e dessa 66 
forma serão respondidas as setenta páginas que compõe o relatório, com a participação dos envolvidos, mais a 67 
assessoria jurídica do CoreconPR. Relatou ainda que foi sugerida a orientação de nós prestarmos informações ao 68 
Tribunal de Contas da União – TCU, dos fatos ocorridos, o que ainda que fossem verdadeiros, não é de nossa 69 
responsabilidade realizar o Ato. Não entendemos o real motivo dessas prerrogativas nem a dureza nos termos e 70 
fatos postos no relatório apresentado pela CTC, e ao final, será pedido uma retratação. Assim, mesmo com a 71 
anuência deste Plenário levaremos adiante nossa defesa, por nossa ética e transparência nesses erros e 72 
discrepâncias citadas e apresentadas no tal relatório. A Plenária acatou a decisão após discussão. A conselheira 73 
federal Maria de Fatima Miranda relatou que em seu entendimento, diferentemente do que representa como 74 
Conselheira Federal, além dos economistas, representa também o trabalho do CoreconPR na defesa da profissão. 75 
Relatou ainda que não ocorreu nenhuma reunião desde nossa última Plenária, e assim vem apresentar o trabalho 76 
realizado nas comissões na qual está inserida. Participa como presidente na comissão de perícia, mediação e 77 
arbitragem, como vice-presidente na comissão de educação, como vice na comissão de responsabilidade social e 78 
economia solidária, como vice na comissão da mulher economista e prestigia o trabalho dos economistas 79 
paranaenses os convidando a compor essas comissões e apresentar lives, o que está ocorrendo durante o ano de 80 
2022, o trabalho nestas lives movimenta economistas de todo o Brasil apresentando seus projetos, trazendo 81 
ensinamento aos economistas e é aberto a todos que desejam contribuir com um pouco de sua experiência. Em 82 
comemoração ao Mês do Economista teremos apresentações da economista Rosa Maria Marques, com o tema 83 
economia política e com o economista Marcio Pochmann que vai falar sobre economia solidária e cenários 84 
atuais. Novamente o Senhor Presidente agradeceu à conselheira e parabenizou pelo grande trabalho nas 85 
comissões do Cofecon, relatou ainda e agradeceu a presença nesta Sessão do ex-presidente Carlos Alberto 86 
Gandolfo e na sequência relatou, para conhecimento dos Conselheiros, o recebimento dos seguintes Ofícios 87 
oriundos do Cofecon: 3.2. Ofício Circular n°0080/2022/Cofecon – Programa de Modernização Tecnológica dos 88 
Corecons no qual nosso regional tem direito a uma verba no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 3.3. Ofício 89 
Circular n°0082/2022/Cofecon – Possibilidade de registro de Mestres e Doutores no Sistema 90 
Cofecon/Corecons. Resolução n° 2.113/2022; 3.4. Ofício Circular n°0083/2022/Cofecon – Conclusão do 7° 91 
Desafio Quero Ser Economista 2022; 3.5. Ofício Circular n°0084/2022/Cofecon – Resolução n° 2.110/2022. 92 
Prorroga o prazo de inscrições no XXVIII Prêmio Brasil de Economia; 3.6. Ofício Circular 93 
n°0085/2022/Cofecon – Aprovação do registro dos diplomados em Relações Internacionais egressos da 94 
Universidade de Brasília, Universidade Católica de Brasília e do Centro Universitário do Instituto de Educação 95 
Superior de Brasília; 3.7. Ofício Circular n°0086/2022/Cofecon – XXVII Simpósio dos Conselhos de 96 
Economistas – SINCE; 3.8. Ofício Circular n°0087/2022/Cofecon – XXVII Simpósio dos Conselhos de 97 
Economistas – SINCE; 3.9. Ofício Circular n°0088/2022/Cofecon – Apresentação da campanha do Dia do 98 
Economista 2022; 3.10. Ofício Circular n°0089/2022/Cofecon – Resolução n° 2.111/2022. Inclui e altera 99 
dispositivos da Consolidação da Legislação da Profissão de Economista (CLPE) e dá outras providências; 3.11. 100 
Ofício Circular n°0090/2022/Cofecon – Envio da apresentação da campanha do Dia do Economista e 101 
orientação para produção de artigos. 4. EVENTOS: 4.1. Informes sobre o 26° ENESUL: o Senhor Presidente 102 
relatou que o Conselho disponibilizará transporte para os participantes do 26º.ENESUL, que sairá da sede do 103 
Conselho no dia 18 às 8 horas e o retorno no dia 19 ao término do evento, aos participantes será disponibilizado 104 
01 (uma) diária para as despesas. Participarão no evento, o presidente Eduardo Andre Cosentino, o vice-105 
presidente Celso Machado, o gerente Amarildo de Souza Santos, o assessor Gilberto Coelho de Miranda, Junior 106 
e os conselheiros Eduardo Bach Anelli, Adriana Ripka, Rodrigo Rafael Medeiros Martins, Tiago Jazynski, Kalil 107 
Karam Netto e Maria Gabriela Fernandes Nauiack, além de representantes do SINDECON-PR e do Cofecon; 108 
4.2. Informes sobre a XI Gincana Nacional de Economia: O Senhor Presidente relatou que tivemos 21 (vinte 109 
e um) inscritos do Estado, ficando apenas atrás de São Paulo. A comissão regional vai se reunir e escolher os três 110 
melhores vídeos entre as nove duplas classificadas e essas três duplas serão as representantes de nosso regional 111 
na Gincana Nacional na Paraíba, em paralelo ao SINCE; 4.3. XXVIII Simpósio Nacional dos Conselhos de 112 
Economia – SINCE: 4.3.1. Homologação dos Delegados do SINCE, representantes do CoreconPR: o 113 
Senhor Presidente relatou que os representantes já previamente escolhidos a representar o CoreconPR, os nomes 114 
indicados foram os seguintes: Presidente Eduardo Andre Cosentino, vice-presidente Celso Machado e os 115 
conselheiros como delegados Luis Alberto Ferreira Garcia e Sergio Lopes e ainda como representantes de 116 



  

economistas com direito a voto (ECVs) os conselheiros Odisnei Antonio Bega, Celso Bernardo e Juarez 117 
Trevisan, estes últimos a serem custeados pelo SINDECON-PR. Após discussão a Plenária aprova os indicados; 118 
4.3.2. As propostas a serem apreciadas pelos Grupos de Trabalho: O Senhor Presidente relatou que os 119 
representantes do Corecon no SINCE deverão se reunir para elaborar propostas para apreciação e envio ao 120 
Cofecon dentro do escopo dos grupos de trabalhos disponíveis. O prazo para envio das propostas encerra no dia 121 
01 de setembro, após discussão a Plenária acata a solicitação; 4.4. Informes sobre o Projeto EnTenda de 122 
Economia: O Senhor Presidente relatou que neste ano além de Curitiba no dia 12, as delegacias de Apucarana, 123 
dia 12 e Londrina no dia 13 também realizarão o evento, e convida os conselheiros a participar do evento e na 124 
divulgação e contato com as IES, na Tenda são distribuídas a cartilha de consumo consciente além de 125 
esclarecimentos à população com relação a assuntos econômicos, com ampla divulgação dos veículos de 126 
comunicação. 4.5. Agenda das atividades para o mês do Economista: O Senhor presidente relatou que as 127 
atividades previstas em agosto em comemoração ao dia do Economista são: o EnTenda de Economia, em 128 
Curitiba, Londrina e Apucarana, hoje o jantar por adesão em Curitiba na churrascaria Nativas Grill, em Campo 129 
Mourão jantar do economista no dia 12, em Cascavel jantar do economista no dia 12, atividades da semana do 130 
Economista na UENP em Cornélio Procópio e na UFFS em Laranjeiras do Sul além do III Encontro de Peritos e 131 
do 26º. ENESUL em Florianópolis. 5. FUNCIONÁRIOS DO CORECONPR:  o Senhor Presidente Eduardo 132 
Andre Cosentino relatou e solicitou a retirada de Pauta dos itens 5.2. Plano de Cargos e Salários, 5.3. 133 
Contratação de estagiário, 5.4. Honorários de Sucumbência, matérias estas que deverão ser apreciadas na 134 
próxima reunião ordinária e com relatoria do conselheiro Laerzio Chiesorin Junior, a Plenária acatou a retirada 135 
de Pauta; 5.1. Pedido de Demissão Voluntária do funcionário Mário Augusto Bialli: O Senhor presidente 136 
relatou que o funcionário Mário Augusto Bialli foi o segundo funcionário a acatar o Pedido de Demissão 137 
Voluntária (PDV) do Corecon, e contente com a decisão relatou que já era hora de parar. No próximo dia 10 fará 138 
29 anos de trabalho em nosso Conselho e dessa maneira ao fim do mês se desligará, ainda hoje serão prestadas 139 
homenagens ao funcionário. Após depoimentos e relatos a Plenária aprova o PDV; 6. COMISSÃO DE 140 
TOMADA DE CONTAS: O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino, relatou que em virtude do atraso das 141 
peças contábeis solicita a retirada de Pauta dos itens 6.1. Aprovação da 1ª. Reformulação Orçamentária de 2022 142 
e 6.2. Aprovação da prestação de contas do segundo trimestre do exercício 2022. Após discussão a Plenária 143 
acatou a decisão; 6.3. Confirmação das aprovações dos processos de prestações de contas dos exercícios de 144 
2020, 2021 e 2022: O Senhor Presidente Eduardo André Cosentino, relatou que o Conselho recebeu do Conselho 145 
Federal de Economia os Processos de Prestações de Contas dos Exercícios de 2020 e 2021, abaixo relacionados, 146 
devidamente homologados pelo Cofecon. Nos Pareceres da Comissão de Tomadas de Contas do Cofecon, 147 
anexados aos processos, consta a ressalva: “Os relatórios contábeis e documentação do CoreconPR de 2020 e 148 
2021 deverão ser ratificados sua aprovação pelo Plenário do CoreconPR no prazo de 30(trinta) dias, após a 149 
ciência desta decisão. Após, o Senhor Presidente do CoreconPR, informa que pelo entendimento do Regional, as 150 
aprovações foram realizadas dentro do previsto na legislação vigente e faz a leitura da Seção II, Art. 5º º da 151 
Resolução nº 1.841, de 10 de dezembro de 2010 do Conselho Federal de Economia, o qual estabelece o Manual 152 
de Procedimentos Contábeis e Financeiros Sistema Cofecon/Corecons. “Compete à Comissão de Tomada de 153 
Contas dos Conselhos Regionais de Economia: I - exercer a função de controle interno do Corecon, com 154 
atribuição para avaliar os controles orçamentários, financeiros e de gestão interna do Regional, emitindo 155 
pareceres que serão submetidos à deliberação do Plenário; II - examinar as demonstrações da receita arrecadada, 156 
verificando inclusive se a cota parte do Conselho Federal corresponde ao valor da remessa, nas situações em que 157 
não se processe por cobrança compartilhada; III - verificar a regularidade da documentação das despesas pagas, 158 
quanto à validade das autorizações e quitações, em relação a processos que lhe sejam submetidos pela direção ou 159 
cujo exame seja solicitado pela própria Comissão; IV - verificar o recebimento das rendas integrantes da receita, 160 
através do exame do confronto entre quitações de anuidades registradas no sistema de controle e os extratos 161 
bancários que contenham os recebimentos e de quaisquer outras formas de verificação que julgue necessárias; V 162 
- examinar a regularidade dos processos de aquisições, alienações e de baixa de bens patrimoniais permanentes; 163 
VI - emitir pareceres conclusivos sobre a prestação de contas, os balancetes trimestrais, os balanços do exercício 164 
e os pedidos de abertura de crédito suplementar a serem apreciados pelo Plenário; VII - requisitar, a qualquer 165 
órgão do Conselho, informações, esclarecimentos, comprovações e todos os demais elementos que julgar 166 
necessários à boa, plena e fiel execução dos encargos específicos da CTC, podendo ainda, solicitar à Presidência 167 
do Conselho eventual assessoramento técnico, quando indispensável. Relação dos Processos de Prestações de 168 
Contas: Processo Administrativo 133/2020 – Prestação de Contas do 1º Semestre do Exercício de 2020 169 
(homologado através da Resolução 015/2020 na 5ª reunião plenária ordinária de 2020, realizada no dia 170 
07/08/2020); Processo Administrativo 259/2020 – Prestação de Contas do 3º Trimestre do Exercício de 2020 171 
(homologado através da Resolução 020/2020 na 8ª reunião plenária ordinária de 2020, realizada no dia 172 
16/12/2020); Processo Administrativo 108/2021 – Prestação de Contas do Exercício de 2020 (homologado 173 
através da Resolução 007/2021 na 2ª reunião plenária ordinária de 2021, realizada no dia 05/04/2021); Processo 174 



  

Administrativo 235/2021 – Prestação de Contas do 1º Trimestre do Exercício de 2021 (homologado através da 175 
Resolução 015/2021 na 5ª reunião plenária ordinária de 2021, realizada no dia 16/08/2021); Processo 176 
Administrativo 299/2021 – Prestação de Contas do 2º Trimestre do Exercício de 2021 (homologado através da 177 
Resolução 021/2021 na 8ª reunião plenária ordinária de 2021, realizada no dia 13/12/2021); Processo 178 
Administrativo 363/2021 – Prestação de Contas do 3º Trimestre do Exercício de 2021 (homologado através da 179 
Resolução 021/2021 na 8ª reunião plenária ordinária de 2021, realizada no dia 13/12/2021); Processo 180 
Administrativo 410/2021 – Prestação de Contas do Exercício de 2021 (homologado através da Resolução 181 
003/2022 na 2ª reunião plenária ordinária de 2022, realizada no dia 28/03/2022); Processo Administrativo 182 
362/2021 – Primeira Reformulação Orçamentária de 2021 do CoreconPR (homologada através da Resolução 183 
021/2021 na 8ª reunião plenária ordinária de 2021, realizada no dia 13/12/2021); Processo Administrativo 184 
409/2021 – Segunda Reformulação Orçamentária de 2021 do CoreconPR (homologada através da Resolução 185 
003/2022 na 2ª reunião plenária ordinária de 2022, realizada no dia 28/3/2022); Processo Administrativo 186 
251/2022 – Prestação de Contas do 1º Trimestre do Exercício de 2022 (homologado através da Resolução 187 
005/2022 na 3ª reunião plenária ordinária de 2022, realizada no dia 09/05/2022).  Dessa forma e através das 188 
justificativas citadas e os procedimentos que estão sendo dirimidos por este Regional, a Plenária, após debate, 189 
RATIFICA as aprovações dos Atos, da Documentação e das Contas, constantes nos Processos Administrativos 190 
acima citados. 7. COMISSÃO ELEITORAL DE 2022 DO CORECONPR: 7.1. Informes sobre os 191 
procedimentos eleitorais de 2022: o Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino passou a palavra ao 192 
Presidente da Comissão de Eleitoral, Conselheiro Odisnei Antonio Bega que relatou que está sendo cumpridos as 193 
resoluções do Conselho Federal vigente e o que foi aprovado na última Reunião Ordinária do Corecon. Temos 194 
até o dia 15 de agosto para publicar Edital das Eleições no Diário Oficial e em jornal de circulação do Estado, e 195 
no site do Conselho e será disponibilizado uma lista provisória com a relação dos economistas registrados com 196 
condições a voto neste certame. E com isso as chapas que pretendem se inscrever terão até o próximo dia 14 de 197 
setembro às dezoito horas. As chapas para o terço deverão ter quatro nomes a concorrer a conselheiros efetivos, 198 
quatro nomes a concorrer a conselheiros suplentes um nome a concorrer o delegado federal efetivo e um nome a 199 
concorrer a delegado federal suplente. Relatou que todas as informações estão disponíveis em nosso site. O 200 
Senhor Presidente agradeceu o relato. 8. SUBSTITUIÇÃO DO DELEGADO REGIONAL DE CASCAVEL 201 
– Portaria 010/2022: O Senhor Presidente relatou que em virtude de motivos pessoais o delegado regional de 202 
Cascavel, Rafael Schimanski Gwadera renunciou ao posto de delegado regional e fica aqui nosso agradecimento 203 
pelos serviços prestados, e em seu lugar indicamos a economista Ana Carolina Fernandes Alves, de registro n°. 204 
8700. O Conselheiro Sergio Lopes relatou que já havia ocorrido a indicação para esta delegacia anteriormente, 205 
mas por estar cursando mestrado em outra cidade, adiou a indicação, hoje ela está apta, possui bom 206 
relacionamento na academia, também possui Podcast de economia, participações junto a imprensa e virá somar 207 
esforços para a região de Cascavel. Após discussão a Plenária aprova a portaria e homologa a indicação; 9. 208 
SUGESTÕES DE CONSELHEIROS: 9.1. Sugestão da Conselheira Adriana Ripka: O Senhor Presidente 209 
Eduardo Andre Cosentino passou a palavra à conselheira Adriana Ripka que relatou que com a modernidade nos 210 
padrões de apresentações da profissão do economista e no mesmo formato do Cofecon, nosso regional poderia 211 
abrir espaço em nosso site para que economistas pudessem divulgar ou se apresentar. 9.1.1. Espaço na página 212 
do CoreconPR para divulgação de canais do Youtube e/ou perfis: a conselheira Adriana Ripka relatou que o 213 
conteúdo a ser apresentado seria dos mais variados temas com a exceção de ser apartidário, essas exibições 214 
trariam mais visibilidade ao Conselho e consequentemente a possibilidade de trazer mais registros. O Senhor 215 
Presidente agradeceu à conselheira e sugere que se inicie após o período eleitoral, assim evitando qualquer 216 
crítica ou comentário proibitivo. 10. COMISSÃO DE ÉTICA: 10.1. Processos Administrativos de Ética: 217 
10.1.1. Processo Administrativo 311/22 Econ. Rene Galiciolli: O Presidente passou a palavra para o relator do 218 
processo, Conselheiro Suplente Eduardo Bach Anelli que relatou que este processo, se trata da não apresentação 219 
de laudos periciais, nos processos em que foi nomeado. Diante da conduta da profissional do perito, o juízo 220 
oficiou ao CoreconPR. E em análise das peças processuais o Conselheiro Suplente Eduardo Bach Anelli sugeriu 221 
pela Admissibilidade do Processo. Após análise a Plenária acatou a sugestão. 10.1.2. Processo Administrativo 222 
324/22 Econ. Evaldo Mendes Aguiar: O Presidente passou a palavra para o relator do processo, Conselheiro 223 
Suplente Laerzio Chiesorin Junior, que relatou que este processo, se trata da não apresentação de laudos 224 
periciais, nos processos em que foi nomeado. Diante da conduta do profissional perito, o juízo oficiou ao 225 
Cofecon que nos repassou as informações e providências. O Perito citado pelo juízo foi notificado quatro vezes, 226 
multado e perante a inercia, o Conselheiro Suplente Laerzio Chiesorin Junior relatou brevemente a legislação da 227 
profissão do economista, e as penalidades que podem ser aplicadas em sendo dado prosseguimento. Sugeriu pela 228 
Admissibilidade do Processo. Após análise a Plenária acatou a sugestão. 11. COMISSÃO DE 229 
FISCALIZAÇÃO: O Senhor Presidente passou a palavra para o Conselheiro Sérgio Lopes, Presidente da 230 
Comissão de Fiscalização que relatou brevemente os processos administrativos de inscrições e cancelamentos 231 
que posteriormente são deferidos ou indeferidos pelos membros da Plenária. 11.1. Processos da Fiscalização: O 232 



  

Presidente da Comissão de Fiscalização, conselheiro Sergio Lopes relatou os seguintes processos. 233 
Cancelamento de Registro por não exercício (indeferido): Carlos Eduardo Frolich, Proc. Adm. 319/22, Reg. 234 
8176: economista trabalha no SENAI e já havia requerido o cancelamento em 2019 o qual foi indeferido, e neste 235 
ano com novo requerimento, juntou documentos no qual justifica que o cargo foi alterado para Analista de 236 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - PDI e na CTPS está como Analista de Negócios. Juntou ainda uma 237 
declaração do empregador descrevendo suas funções, dentre elas, executa atividades de “desenvolvimento (...) 238 
de modelos matemáticos e estatísticos, gerência de projetos e de desenvolvimento de produtos”, que no 239 
entendimento desta Comissão são inerentes à profissão do economista, portanto opino pelo indeferimento do 240 
pedido de cancelamento de registro. Após discussão a Plenária decide pelo indeferimento do pedido de 241 
cancelamento; 11.2. Inscrições/Cancelamentos: Registros Definitivos de Economistas (deferidos): Wagner 242 
Roberto Monteiro Piotto, Reg. 8886, FESP, Delegacia de Curitiba; Eliezer Ferreira Camargo, Reg. 8887, UEL, 243 
Delegacia de Londrina; Pedro Henrique Ferst de Ré, Reg. 8892, UNICENTRO, Delegacia de Guarapuava, Geisa 244 
Graziela da Rocha Langaro, Reg. 8893, UNIUV, Delegacia de Guarapuava; Jhony Aparecido Rodrigues, Reg. 245 
8895, UENP, Delegacia de Cornélio Procópio; Giuliano Bergamini Vannucchi, Reg. 8896, UFPR, Delegacia de 246 
Curitiba; José Fernando dos Santos, Reg. 8898, FESP, Delegacia de Curitiba; Jordy Malaquias de Paula, Reg. 247 
8899, UEPG, Delegacia de Ponta Grossa; Registros sem Diploma Economista Recém Formados (deferidos): 248 
William Schepiura, Reg. 8888, FESP, Delegacia de Curitiba; Bruno Renato Sluzala, Reg. 8894, UEPG, 249 
Delegacia de Ponta Grossa; Registros Recém Formados com Diploma Economista (deferidos): Matheus José 250 
da Silva, Reg. 8889, UNICENTRO, Delegacia de Guarapuava; Elis Kauane Moreira Borges, Reg. 8890, 251 
UNICENTRO, Delegacia de Guarapuava; Eduardo Marques Trindade, Reg. 8891, UFPR, Delegacia de Curitiba; 252 
Estefany Cristina Ruraczenski, Reg. 8897, UNICENTRO, Delegacia de Guarapuava; Registro reativado 253 
Economista (deferido): Kleber José Olímpio, Reg. 7762, UENP, Delegacia de Curitiba; Registro de Estudante 254 
(deferidos): Augusto Barco Caldeira, Reg. E-3099, UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão; Carlos Eduardo 255 
Monaretto Lazaroto, Reg. E-3100, UNESPAR, Delegacia de Campo Mourão; Thain Gabriela Colpani Beze, 256 
Reg. E-3101, UNIOESTE, Delegacia de Cascavel; Rafaela Teodoro Venero Garcia, Reg. E-3102, UNIOESTE, 257 
Delegacia de Cascavel; João Pedro Silva Puschel, Reg. E-3103, UNESPAR, Delegacia de Apucarana; Daniele 258 
Ristow Canuto Xavier, Reg. E-3104, Universidade Positivo, Delegacia de Curitiba; Luana Domanski, Reg. E-259 
3105, UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Cancelamentos/Suspensões: Cancelamento por Falecimento 260 
(deferidos): Edinaldo Beserra, Proc. Adm. 393/22, Reg. 3247: a partir da data do falecimento na Certidão de 261 
Óbito, isto é, 20/07/2022; Eduardo de Carvalho Martins, Proc. Adm. 344/22, Reg. 5980: a partir do ano do 262 
falecimento, isto é, 2020. Há débitos em aberto das anuidades de 2015 a 2022, que serão cancelados conforme a 263 
legislação; Maria Helena Klimpel Alves, Proc. Adm. 220/22, Reg. 5752: a partir da data do falecimento na 264 
Certidão de Óbito, isto é, 27/01/2022. Em aberto a anuidade de 2022 que será cancelada, conforme legislação; 265 
Vilmar Fernandes dos Santos, Proc. Adm. 264/22, Reg. 8158: a partir da data do falecimento na Certidão de 266 
Óbito, isto é, 15/04/2022; Dante Bernert Machado, Proc. Adm. 345/22, Reg. 3889: a partir do ano do 267 
falecimento, isto é, 2022. Há débito (parcial) da anuidade de 2022, sendo cancelado conforme legislação; Ativo 268 
com desconto (deferido): Kamal Osman, Proc. Adm. 270/22, Reg. 2297: a partir da data do requerimento 269 
assinado, isto é, 15/06/2022, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2023; Suspensão do 270 
Registro por desemprego (deferidos):  Jackson da Silva Torres, Proc. Adm. 375/22, Reg. 8433: a partir da data 271 
do protocolo e requerimento assinado, isto é, 24/06/2022 a 24/06/2023. Há débito das anuidades de 2018 a 2022 272 
(proporcional); Luciana Soares Rosas, Proc. Adm. 387/22, Reg. 6943: a partir da data do protocolo e 273 
requerimento assinado, isto é, 27/07/2022 a 27/07/2023. Há TCD da anuidade 2021 e débito da anuidade 2022 274 
(proporcional); Cancelamento do Registro por Aposentadoria (deferidos): Deise Portugal Coura, Proc. Adm. 275 
322/22, Reg. 5570: a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 10/02/2022; Jadir de Paiva 276 
Guimarães, Proc. Adm. 222/22, Reg. 6140: a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 277 
11/03/2022; Maria Alves Ferreira, Proc. Adm. 391/22, Reg. 5256: a partir da data do protocolo e requerimento 278 
assinado, isto é, 02/08/2022; Cancelamento do Registro por não exercício (deferidos): Cassio Robin Portes, 279 
Proc. Adm. 218/22, Reg. 6181: a partir da data do despacho do requerimento assinado, isto é, 03/03/2022; Kellen 280 
Alessandra Isolani Versuti, Proc. Adm. 374/22,Reg. 8134: a partir da data do envio do pedido de cancelamento, 281 
isto é, 15/07/2022; Rafael Cassol, Proc. Adm. 142/22, Reg. 7888: a partir da data do protocolo e requerimento 282 
assinado, isto é, 05/01/2022. Em aberto anuidades de 2019 a 2021; Edison Tadeu Dvulak, Proc. Adm. 373/22, 283 
Reg. 6136: economista requereu e apresentou documentos comprobatórios para o cancelamento por 284 
aposentadoria, e juntou ainda documentos de sua empresa onde presta serviços combinados de escritório e apoio 285 
administrativo, secretaria, cobrança, entre outras atividades que não são privativas do economista e dessa forma 286 
opino pelo deferimento do pedido de cancelamento. Após discussão a Plenária acatou o pedido de cancelamento 287 
por não exercício; Cancelamento do Registro por permanência no exterior (deferidos): Cristiane Helena da 288 
Cruz Guedes, Proc. Adm. 377/22, Reg. 8164: a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 289 
03/03/2022; Kerlyng Cecchini, Proc. Adm. 402/22, Reg. 6447: a partir da data do protocolo e requerimento 290 



  

assinado, isto é, 04/08/2022; Arquivamento do processo por não cumprimento das instruções: Lilian Stella 291 
Tavares Bueno Sferra, Proc. Adm. 384/21, Reg. 6526: arquivamento do processo por não cumprimento das 292 
instruções, conforme a  Lei no. 9784/99 Art. 28 de 29/11/1999; 12. ASSUNTOS GERAIS: 12.1. Pesquisa do 293 
CoreconPR: O Senhor Presidente relatou que a pesquisa foi finalizada do CoreconPR com o Instituto 294 
Datacenso, trabalho efetuado pelo conselheiro Claudio Santana Shimoyama e com a colaboração do conselheiro 295 
Sergio Lopes. Destacamos pontos importantes e fundamentais no qual economistas, estudantes tem uma visão 296 
acerca do Conselho, o conhecimento de nosso trabalho, e o que podemos contribuir para a sociedade, assim 297 
devemos estar finalizando essa pesquisa nos próximos dias e será informado à essa Plenária; 12.2. Corecon-PB 298 
pedido de patrocínio para o XXVIII SINCE: o Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino relatou que 299 
recebemos ofício do regional da Paraíba solicitando patrocínio para a realização do SINCE, em contrapartida, 300 
seria a isenção das inscrições de nossos representantes. Após discussão a Plenária aprova o repasse; 12.3. UFFS 301 
– Pedido de palestrante para a Semana de Economia: O Senhor Presidente relatou que recebemos ofício 302 
convidando e solicitando palestrante para o evento da Semana de Economia da UFFS, que será representado por 303 
nosso delegado regional de Ponta Grossa, Eurico Pereira de Souza Filho, com pagamento das custas e despesas 304 
com esta viagem; 12.4. Informes do SINDECON-PR: o Senhor Presidente Eduardo André Cosentino passa a 305 
palavra para o conselheiro Odisnei Antonio Bega, presidente do SINDECON-PR que relatou que está com 306 
expediente normal aberto ao público  e que em agosto se comemora os 42 (quarenta e dois) anos de existência do 307 
Sindicato, relatou a honra dos economistas que, como ele, presidiram esta Entidade desde seu fundador Luiz 308 
Carlos de Souza Godard e que em comemoração foi realizado um jantar no qual agradeceu a presença do 309 
presidente Cosentino e de representantes do CoreconPR, relatou ainda das dificuldades impostas aos sindicatos 310 
atualmente mas com trabalho e empenho o nosso sindicato está muito bem. Os conselheiros Kalil Karam Netto e 311 
Juarez Trevisan também relataram as dificuldades iniciais e o árduo trabalho realizado por vários economistas 312 
para se tornar o que é hoje o SINDECON-PR.  12.5. Informes do Núcleo de Perícia: O Senhor Presidente 313 
informou que a conselheira e coordenadora do Núcleo de Perícias, Maria Gabriela Nauiack está em viagem e não 314 
teremos informes nesta Sessão; 12.6. Informes do Núcleo de Recuperação Judicial: O Senhor Presidente 315 
informou que a conselheira e coordenadora do Núcleo de Perícias, Itaiana Patrícia de Souza está ausente e não 316 
teremos informes nesta Sessão; 12.7. Informes do Núcleo GT Mulher Economista: O Senhor Presidente 317 
passou a palavra para a conselheira e presidente do Núcleo GT Mulher Economista, Adriana Ripka que relatou 318 
que está em contato com a gerência do CoreconPR no intuito de atualizar e inserir conteúdo na página do 319 
Conselho na aba Mulher Economista, e que ainda em agosto trará novidades quanto a esse trabalho; 12.8. 320 
Informes da Coordenação das Delegacias Regionais: O Senhor Presidente passou a palavra ao coordenador 321 
conselheiro Laércio Rodrigues de Oliveira que informou que em razão do nevoeiro de hoje cedo não teve 322 
condições de vir a reunião presencialmente, e relatou que no  dia 26 de julho ocorreu a reunião virtual dos 323 
delegados onde a maioria acompanhou os trabalhos e o gerente Amarildo de Souza Santos apresentou as novas 324 
ferramentas dos serviços online o que vai diminuir e muito o tempo e agilizar os serviços aos economistas e 325 
estudantes do interior, ainda na agenda ocorreu os informes e os eventos já agendados para o mês do economista 326 
onde vários delegados estão trabalhando na realização dos eventos. O Senhor Presidente agradeceu aos 327 
conselheiros pelos informes; 12.9. Aniversariantes: O Senhor Presidente parabeniza e informa os 328 
aniversariantes que comemoraram idade nova desde a última reunião plenária, são eles: 13 de julho conselheiro 329 
Kalil Karam Netto, 16 de julho a conselheira Solídia Elizabeth dos Santos e o colaborador Dwan Henrique 330 
Martiningue e em 07 de agosto o gerente executivo Amarildo de Souza Santos, à todos os parabenizou pela data. 331 
12.10. Palavra aberta aos Conselheiros: No início da Sessão Ordinária, o Senhor Presidente Eduardo Andre 332 
Cosentino recebeu virtualmente o economista Luiz Carlos Jorge Hauly e abriu a oportunidade de conversar com 333 
este Plenário, o qual fez uma breve explanação das atividades públicas sua bandeira em prol da reforma 334 
tributária no Congresso Nacional onde foi relator de diversos projetos como as Leis Kandir (de desoneração das 335 
exportações), da Lei do Simples, Supersimples e do MEI, vê que os economistas tem e terão fundamental 336 
importância na condução e aplicação dos projetos na reforma tributária. Comentou brevemente a economia 337 
brasileira e seus entraves, excessos da carga tributária e o ranking das piores nações em relação aos tributos, 338 
mesmo sendo umas das maiores economias do mundo, relatou existir projeto e estudos na aplicação do Imposto 339 
sobre o valor agregado – IVA, onde aponta porquê a economia não cresce e não tem como crescer no formato 340 
atual. Assim, como economista, agradeceu a oportunidade de rever os pares e esta oportunidade de apresentar 341 
suas propostas, dentro do escopo do Conselho que abre aos economistas paranaenses esta oportunidade de trazer 342 
suas ideias em prol do desenvolvimento do país e da profissão. Se colocou à disposição deste Conselho em 343 
pautas que possam tramitar futuramente em projetos de Lei e agradeceu a oportunidade. A Plenária agradeceu 344 
pela exposição e o Senhor Presidente desejou sucesso e colocou Esta casa à disposição sempre que for 345 
requisitada; o Senhor Presidente relatou que como é de conhecimento da maioria dos conselheiros, neste mês se 346 
encerra mais um ciclo no Conselho, nosso amigo Mario Augusto Bialli nos deixará para o devido descanso após 347 
mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviços prestados, e ao final da Sessão Ordinária ocorreu a homenagem e 348 



  

reconhecimento ao trabalho do funcionário Mario Augusto Bialli que foi convidado a participar deste final, 349 
sendo recebido pelos familiares, conselheiros e funcionários. Foi feito discursos de elogios e agradecimentos 350 
pelo Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino, pelo Vice-presidente Celso Machado e pelo Gerente 351 
Executivo Amarildo de Souza Santos e pelos conselheiros que pediram a palavra, ao final foi passado um vídeo 352 
em homenagem e a entrega de um certificado; o Conselheiro Sergio Lopes relatou em especial um abraço ao 353 
gerente Amarildo pela passagem de seu aniversário e também que uma economista de Cascavel o procurou para 354 
elogiar o trabalho do Sindicato na parceria com a Unimed onde está muito satisfeita com o custo benefício, 355 
relatou ainda que a UNIOESTE Cascavel está em comemorando 50 (cinquenta) anos de sua fundação e 356 
participará de uma solenidade festiva pela passagem, e será homenageado na ocasião; o conselheiro Juarez 357 
Trevisan relatou que pela 4ª. Vez tomará posse como presidente da FENECON – Federação Nacional do 358 
Economistas em Brasília e que sabedor das dificuldades que os sindicatos atravessam, o importante trabalho que 359 
vem sendo feito em prol da Federação. O Senhor Presidente agradeceu e parabenizou pela posse; a conselheira 360 
Andrea Prodohl Kovalczuk relatou que infelizmente por recuperação de sua saúde não poderá comparecer ao 361 
jantar do economista mas precisou relatar o trabalho do SINDECON-PR na pessoa de seu Presidente, Odisnei 362 
Antonio Bega, na sua adesão e de seus familiares ao plano oferecido na parceria da Unimed o que reduziu em 363 
mais da metade suas despesas com planos de saúde, indica e recomenda os serviços do sindicato; a conselheira 364 
Adriana Ripka relatou que agradece também ao SINDECON que desde 2005 onde iniciou os trabalhos, deve 365 
muito à sua formação e aos amigos que fez, em especial ao Mario Bialli que receberá a devia homenagem; 366 
12.11. Próxima Reunião Plenária: O Senhor Presidente relatou que a próxima reunião Plenária será no formato 367 
híbrido e ocorrerá no dia 17 de outubro, segunda-feira com a primeira convocação às 14 horas e início 14 horas e 368 
30 minutos, relatou ainda que estuda a possibilidade de haver uma reunião ordinária ou extraordinária antes da 369 
data, previamente agendada para tratar de assuntos específicos e que será informado oportunamente aos 370 
conselheiros. 13. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, o Senhor Presidente agradeceu a presença e 371 
convidando a todos para o jantar de comemoração ao Dia do Economista, por adesão, e às dezoito horas e quinze 372 
minutos deu por encerrados os trabalhos, dos quais eu, Gilberto Coelho de Miranda Junior, Assessor Especial da 373 
Presidência, lavrei a presente da Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelo Gerente Executivo 374 
e pelo Presidente do Conselho Regional de Economia da 6ª Região/PR. Curitiba, ao oitavo dia do mês de agosto 375 
do ano de dois mil e vinte e dois. 376 
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