
  

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 
ECONOMIA 6ª - REGIÃO - PARANÁ, REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2022 NO 2 
FORMATO VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM. (ID 828.6711.1791). 3 
Ao vigésimo quinto dia do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, com início às quatorze horas e trinta minutos, 4 
realizou-se a Terceira Reunião Extraordinária do Conselho Regional de Economia, no formato virtual pela plataforma 5 
Zoom, gerada em sua sede própria, situada à Rua Professora Rosa Saporski, 989, Mercês, Curitiba - Paraná, sob a 6 
presidência do Economista Eduardo Andre Cosentino com a presença dos Conselheiros Efetivos: Andréa Cristhine 7 
Prodohl Kovalczuk, Odisnei Antonio Bega, Laércio Rodrigues de Oliveira, José Augusto Soavinsky, Juarez Trevisan, 8 
Sérgio Lopes, das Conselheiras Suplentes: Maria Gabriela Fernandes da Silva Nauiack e Itaiana Patrícia de Souza. 9 
Justificaram ausências, as quais foram acatadas pelo Plenário, o Vice-Presidente Celso Machado por motivos de saúde 10 
na família e do conselheiro Celso Bernardo por motivo de viagem. Conforme prevê o Regimento Interno do 11 
CoreconPR, em seu Art. 8º, parágrafo 1º, os Conselheiros Efetivos ausentes serão substituídos pelos Conselheiros 12 
Suplentes presentes, por designação do Presidente, ouvido o Plenário. Assim, passam à condição de efetivos, somente 13 
para referida sessão as Conselheiras Suplentes Maria Gabriela Fernandes da Silva Nauiack e Itaiana Patrícia de Souza. 14 
Contando ainda com a presença do Gerente Executivo do CoreconPR Amarildo de Souza Santos e do Assessor da 15 
Presidência Gilberto Coelho de Miranda Junior. 1 - ABERTURA DOS TRABALHOS: Às quatorze horas e trinta 16 
minutos, o Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino declara aberta a sessão, tendo em vista o número regimental de 17 
Conselheiros presentes, passando a leitura da pauta da referida reunião extraordinária. E relatou antecipadamente que o 18 
CoreconPR recebeu com surpresa a notícia da venda da Companhia Paranaense de Energia – COPEL e a cobrança de 19 
uma posição deste Conselho neste tema. Relatou que será elaborada uma nota técnica, apartidária, com nossa posição à 20 
respeito e pontuando as principais questões elencadas sobre o tema, pediu a colaboração dos Conselheiros para 21 
elaboração e revisão desta nota à sociedade.  1. COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS: O Senhor Presidente 22 
Eduardo Andre Cosentino passou a palavra ao presidente da Comissão de Tomada de Contas, conselheiro Odisnei 23 
Antonio Bega, que relatou: 1.1. Aprovação da prestação de contas do terceiro trimestre do exercício 2022 – 24 
Resolução 016/2022. O Presidente da Comissão de Tomada de Contas Conselheiro Odisnei Antonio Bega, que 25 
apresentou aos demais Conselheiros, a Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2022 do CoreconPR, demonstrada nas 26 
peças contábeis apresentadas, examinadas e analisadas na extensão julgada necessária. Também em reunião virtual 27 
desta Comissão de Tomada de Contas com a presença do Gerente Executivo do CoreconPR, demonstrou aumento de 28 
receitas, em comparação com o período do ano anterior na ordem de 8,24% (oito vírgula vinte e quatro por cento) e 29 
relatou o que não deve ocorrer aumento até o final do exercício, as receitas provenientes de execuções fiscais onde o 30 
Conselho está com enormes dificuldades em levar adiante processos devido a problemas junto ao judiciário, já objeto de 31 
tema abordado e discutido em reuniões anteriores. Quanto as despesas as rubricas orçamentárias apresentadas também 32 
em comparação com o ano anterior, teve um acréscimo de 5,18% (cinco vírgula dezoito por cento) que, devido a 33 
pandemia, o que atualmente houve aumento nas atividades e em eventos presenciais. Também justificou saída de 34 
funcionários de nosso quadro, não previsto anteriormente, pelo Programa de Demissão Voluntária – PDV que hoje 35 
impacta nas contas, mas no futuro vai ser benéfico ao Conselho. Também um acréscimo na conta despesas com viagens 36 
e diárias devido a nossa participação no SINCE. Mas em comparação a despesa versus receitas estamos em um quadro 37 
superavitário e assim deverá ser até o final do ano. Após a explanação, o Senhor Presidente do CoreconPR relatou com 38 
louvor o cenário superavitário, com as despesas controladas e as ações do Conselho em relação às receitas. E dentro das 39 
recomendações e em concordância com a Comissão de Tomada de Contas do Cofecon, em recente visita a nosso 40 
Regional, esclarece que as rubricas orçamentárias, as peças e os relatórios serão encaminhados conforme regimento em 41 
vigor e colocou em votação a aprovação das contas, as quais foram aprovadas por unanimidade pela Plenária, através da 42 
Resolução 016/2022. 2 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, o Senhor Presidente agradece a presença de todos 43 
e às quatorze horas e quarenta e cinco minutos dá por encerrados os trabalhos, dos quais eu, Gilberto Coelho de 44 
Miranda Junior, Assessor da Presidência, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinado por mim, pelo 45 
Presidente do Conselho Regional de Economia da 6ª Região/PR e pelo Gerente Executivo ao vigésimo quinto dia do 46 
mês de novembro de 2022. 47 
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