
 
 
 
 
 
ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 6ª - REGIÃO - 1 
PARANÁ, REALIZADA NO FORMATO HÍBRIDO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022. Aos dez dias do 2 
mês de novembro de dois mil e vinte e dois, realizou-se a Oitava Reunião Ordinária do Conselho Regional de 3 
Economia, no formato híbrido pela plataforma Zoom, em sua sede própria, situada à Rua Professora Rosa Saporski, 4 
989, Mercês, Curitiba - Paraná, sob a presidência do Economista Eduardo Andre Cosentino, com a presença do Vice-5 
Presidente Celso Machado, dos Conselheiros Efetivos Odisnei Antonio Bega, Andréa Cristhine Prodohl Kovalczuk, 6 
Laércio Rodrigues de Oliveira, Sergio Lopes, Juarez Trevisan, Tiago Jazynski, Celso Bernardo e Luis Alberto Ferreira 7 
Garcia, dos Conselheiros Suplentes: Itaiana Patrícia de Souza, Adriana Ripka, Jesus Crepaldi, Maria Gabriela 8 
Fernandes da Silva Nauiack, Laerzio Chiesorin Junior, Kalil Karam Netto e Rodrigo Rafael de Medeiros Martins.  9 
Justificaram ausência, a Conselheira Efetiva Solídia Elizabeth dos Santos por motivo profissionais e José Augusto 10 
Soavinsky por motivos profissionais. Conforme prevê o Regimento Interno do CoreconPR, em seu Art. 8º, parágrafo 11 
1º, os Conselheiros Efetivos ausentes serão substituídos pelos Conselheiros Suplentes presentes, por designação do 12 
Presidente, ouvido o Plenário. Assim, passam à condição de efetivos, somente para referida sessão a Conselheira 13 
Suplente Itaiana Patrícia de Souza e o Conselheiro Suplente Kalil Karam Netto. Contando ainda com a presença do 14 
gerente executivo do CoreconPR, Amarildo de Souza Santos, do assessor da presidência Gilberto Coelho de Miranda 15 
Junior, dos fiscais Mauri Hidalgo e Alexandre Alves Ribeiro, do procurador jurídico Rafael Souza Moro, da 16 
Conselheira Federal Maria de Fatima Miranda e da assessoria de imprensa Fabiana Lima e do Ex-presidente Luiz 17 
Antonio de Camargo Fayet. 1 - ABERTURA DO PRESIDENTE DO CORECONPR: Às quatorze horas e trinta 18 
minutos, o Senhor Presidente declara aberta a sessão, tendo atingido o número regimental de Conselheiros presentes, 19 
passando a leitura da pauta da referida reunião. Inicialmente agradece as presenças dos conselheiros, demais 20 
convidados e passa a relatar os informes do Presidente. 1 - ABERTURA DOS TRABALHOS: Às quatorze horas, o 21 
Senhor Presidente Eduardo André Cosentino declarou aberta a sessão, tendo em vista o número regimental de 22 
Conselheiros presentes, passando à leitura da pauta da referida Reunião Ordinária e passou a palavra ao Economista 23 
Luiz Antonio de Camargo Fayet que apresentou à Plenária que o Corecon reconhecido pelo protagonismo do processo 24 
em relação a logística no Paraná junto ao Governo Estadual, nesta data apresentou o tema em relação as atividades 25 
portuárias e ferroviárias, realizou uma evolução histórica dos últimos cinquenta anos e o Paraná e o Brasil, hoje com o 26 
protagonismo mundial na produção de alimentos e insumos, relatou ainda a evolução da automação no campo, 27 
questões logísticas em relação aos pedágios, gargalos e desafios, além de novos modelos de concessão destes 28 
contratos. Apresentou estudos para ampliação dos corredores de exportação, a situação dos portos do Estado e a 29 
preocupação quanto as propostas de privatização dos principais portos do país, deixando-nos refém no futuro próximo 30 
de agentes externos no escoamento da produção nacional via portuária. Ao final sugeriu ao Conselho mobilizar os 31 
governantes e conselhos de autoridades portuárias sobre o que está sendo feito em relação ao corredor de exportações. 32 
O Presidente agradeceu a rica apresentação. O Senhor Presidente solicita a inclusão de Pauta de um ofício recebido do 33 
Cofecon e ainda em assuntos gerais a solicitação do conselheiro Laerzio Chiesorin Junior, após o relato a Plenária 34 
acata as inclusões de Pauta. 1.1. Participações em eventos e reuniões, representando o CoreconPR: O Senhor 35 
Presidente Eduardo André Cosentino relatou as atividades com representantes do Conselho: 1.1.1. Em 19 de outubro 36 
ocorreu o 7º EPECO em formato virtual, com a participação Presidente Eduardo Cosentino, da conselheira Solídia 37 
Elizabeth dos Santos, e da participação do GT Mulher Economista, (responsável pelo convite às moderadoras), 38 
palestrantes, funcionários e assessoria de imprensa do Corecon PR; 1.1.2. Em 19 de outubro ocorreu a Reunião virtual 39 
dos Coordenadores dos cursos de economia, com a participação do presidente, coordenada pela conselheira Solídia 40 
Elizabeth dos Santos, com a participação do gerente Amarildo, Assessor Gilberto, e do conselheiro Laércio Oliveira e 41 
coordenadores da UNIDOMBOSCO, Universidade Positivo, FAE, UNIOESTE Toledo e UNESPAR Apucarana 42 
ocorreu a Semana de Economia da UEM, na Solenidade de Abertura, representado pelo Delegado de Maringá, Econ. 43 
Sidinei Silvério da Silva; 1.1.4. Em 25 de outubro ocorreu a Reunião da Comissão Avaliadora do 10º Prêmio Gestor 44 
Público, com a participação do presidente Eduardo Andre Cosentino; 1.1.5. Em 25 de outubro ocorreu a Reunião do 45 
COT, com a participação dos conselheiros Celso Bernardo, Juarez Trevisan e do assessor Gilberto; 1.1.5. Em 25 de 46 
outubro ocorreu a Reunião virtual do Comitê de Diagnósticos da Competitividade (OAB), com a participação do Vice-47 
presidente Celso Machado e do assessor Gilberto; 1.1.6. Em 26 de outubro ocorreu a reunião virtual do Conselho de 48 
Administração da JUCEPAR, com a participação do Presidente Eduardo Andre Cosentino; 1.1.7. Em 27 de outubro 49 
houve a Participação no 2º. Meeting de Administração Condominial, representado pelo assessor Gilberto; 1.1.8. Em 50 
02 de novembro ocorreu a reunião com a Comissão de Tomadas de Contas do Cofecon no SINCE, com as 51 
participações do presidente Eduardo Andre Cosentino, do Vice-presidente Celso Machado, do conselheiro Odisnei 52 
Antonio Bega e ainda o gerente Amarildo de Souza santos, assessor Gilberto Coelho de Miranda Junior e do 53 
procurador jurídico Rafael Souza Moro, este de forma virtual, relatou neste interim que cabe informar ao Plenário de 54 
que dentro do relatório apresentado em relação a prestação de contas, não havíamos acatado tal documento e pedimos 55 
essa oportunidade para discutir o que, em nosso entendimento, precisaria ser reformado. Assim com a presença dos 56 
membros da Comissão de Tomada de Contas do Cofecon e do presidente Antonio Corrêa de Lacerda a reunião 57 
transcorreu com o debate de nossas posições. Nos portamos de forma dura e concisa pelos fatos anteriormente 58 



 
 
 
 
 
apresentados e propusemos uma nova redação em alguns assuntos pertinentes no relatório. O Senhor Presidente 59 
relatou que a comitiva que lá se reuniu representou muito bem o CoreconPR, foi mantida a coerência e não abrimos 60 
mão daquilo que nos é de fato, e de forma profissional mantivemos nossa posição, e nos próximos dias finalizaremos o 61 
texto que em seguida será remetido ao Cofecon; 1.1.9. Entre os dias 02 e 04 de novembro ocorreu o XXVII SINCE, 62 
com a participação do presidente Eduardo Andre Cosentino, do Vice Celso Machado e conselheiros e delegados 63 
representantes; 1.1.10. Em 05 de novembro ocorreu a Reunião Ordinária Ampliada do Cofecon, com a participação do 64 
presidente Eduardo Andre Cosentino; 1.1.11. Em 09 de novembro ocorreu a reunião virtual do Núcleo de Mediação e 65 
Arbitragem - MEDIAR. 2. APROVAÇÃO DA ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022, REALIZADA EM 66 
17 DE OUTUBRO DE 2022: O Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino, informou que a Ata foi enviada por e-67 
mail a todos os Conselheiros e consultou se existiu algo a ser comentado. Nada havendo, declarou aprovada a Ata; 3. 68 
COFECON - 3.1. Notícias do Cofecon: O Senhor Presidente passou a palavra à conselheira federal Maria de Fatima 69 
Miranda, que relatou que ainda na plenária de setembro do Cofecon foi aprovado isenções para registros de 70 
economistas recém-formados do primeiro a terceiro ano consecutivo, respeitando os percentuais previstos e aprovados 71 
em Resolução. Outra notícia foi a prorrogação do programa Recred até o final do ano. Relatou ainda que nas eleições 72 
ocorreu um fato inédito: o Corecon-PA não apresentou candidatos ao pleito e dessa maneira o Cofecon abriu novo 73 
prazo para inscrição de chapa. Outro relato foi que os pedido de apoios para os eventos e premiações que os regionais 74 
solicitam ao Cofecon, as que são aprovadas, em sua maioria, as são, com ressalvas, dessa forma iremos trabalhar no 75 
próximo ano diretamente com os presidentes do regionais informando que não deverão ser mais acatadas se enviadas 76 
fora dos prazos estipulados. Como membro suplente da Comissão de Tomada de Contas, observa que as contas dos 77 
regionais, também com raras exceções são aprovadas com ressalvas. Relatou ainda que o programa de modernização 78 
tecnológica está vigente e se o Conselho ainda não pleiteou, se desejar, o faça o mais breve possível. A outra reunião 79 
plenária ocorreu no SINCE em João Pessoa e na parte da manhã a reunião com os coordenadores das comissões foi em 80 
conjunto com os presidentes dos regionais que apresentaram suas reivindicações e na parte da tarde, seguindo a 81 
normalidade, exceto pela manifestação do regional fluminense que não consegue implantar o novo sistema e fizeram 82 
inúmeros argumentos contrários. Em resposta o Cofecon através da Keliane informou aos presentes que as 83 
dificuldades impostas pela nova implantação estão sendo contornadas com a ajuda do nosso regional através do 84 
gerente Amarildo e do funcionário Dwan que de forma rápida, atende às demandas dos regionais que os procuram. 85 
Inclusive relatou que na reunião marcada para todo o sistema para sanar dúvidas, o Corecon-RJ não participou 86 
alegando outros compromissos. Ficamos felizes e honrados com os elogios. Relatou ainda que encerrou os ciclos de 87 
lives com o tema mediação e arbitragem com a participação de representantes do Corecon-SE, Anselmo Oliveira e do 88 
Paraná nossa Ex-conselheira Angeliz Suckow que parabenizo pelo trabalho de ambos. O conselheiro Luis Alberto 89 
Ferreira Garcia relatou que em sua participação no SINCE, no grupo de trabalho que estava, também participavam os 90 
representantes do Corecon-RJ e criticavam a maioria das propostas que estavam sendo apresentadas e que em 91 
conferência da pauta, observou que o Rio de Janeiro não apresentou nenhuma proposta, e viu com indignação as 92 
críticas. O conselheiro Odisnei Antonio Bega relatou que ao final do evento, as conselheiras federais Monica Beraldo 93 
e Maria Auxiliadora participantes da Comissão de Tomada de Contas, estavam também indignadas com o desfecho de 94 
nossa prestação de contas e se colocaram à disposição para nos ajudar no que for possível. O Presidente Eduardo 95 
Cosentino relatou que uma coisa é nos defendermos de nossas ações e agora quando a ajuda vem de fora, demonstra 96 
nosso trabalho e honestidade no tocante a esse imbróglio e agradeceu a todos pelos relatos e contribuições. O Senhor 97 
Presidente relatou, para conhecimento dos Conselheiros, o recebimento dos seguintes Ofícios oriundos do Cofecon: 98 
3.2. Ofício Circular n° 0120/2022/Cofecon: Encaminha questionário formulado pelo Tribunal de Constas da União – 99 
TCU; 3.3. Ofício Circular nº 0122/2022/Cofecon: Aprovação do registro dos diplomados em Relações Internacionais 100 
egressos da Centro Universitário Internacional - UNINTER; 3.4. Ofício Circular nº 0126/2022/Cofecon: Resolução 101 
nº 2.120/2022, que prorroga o prazo de registro das candidaturas para sediar a próxima edição do Simpósio Nacional 102 
dos Conselhos de Economia - SINCE; 3.5. Ofício Circular nº 0127/2022/Cofecon: Resolução nº 2.119/2022, que 103 
dispõe sobre a padronização de dados de registro dos profissionais e de pessoas jurídicas inscritos no Sistema 104 
Cofecon/Corecons; 3.6. Ofício Circular 0128/2022/Cofecon: Processo Eleitoral Eletrônico 2022– Custo do Regional: 105 
R$ 3.602,86; 3.7. Ofício Circular nº 0125/2022/Cofecon: Provisionamento no Orçamento 2023 para rateio das 106 
despesas do novo Sistema Cadastral, Financeiro e de Fiscalização; 3.8. Ofício Circular nº 0129/2022/Cofecon: Pauta 107 
da 716ª Sessão Plenária Ordinária do Cofecon; 3.9. Ofício Circular nº 0131/2022/Cofecon: Eleições dos Conselhos 108 
Regionais de Economia 2022: Zerézima e Relatório de resultados do pleito. 4 – COMISSÃO ELEITORAL: 4.1 - 109 
EXAME E HOMOLOGAÇÃO DO DOSSIÊ ELEITORAL 2022 - RESOLUÇÃO 015/2021: O Senhor Presidente 110 
passa a palavra para o Presidente da Comissão Eleitoral Conselheiro Odisnei Antonio Bega, que expõe aos presentes 111 
que as Eleições 2022 do CoreconPR transcorreram normalmente e estritamente de acordo com a legislação e normas 112 
específicas vigentes. Com 2.127 (dois mil, cento e vinte e sete) economistas adimplentes e em condições de voto no 113 
Estado, a apuração dos votos eletrônicos foi realizada em Brasília e, na apuração do Conselho Regional do Paraná, 114 
procedeu-se a totalização dos votos e lavraram-se as atas, chegando-se ao seguinte resultado e proclamando eleita a 115 
CHAPA ÚNICA – ECONOMIA EM RECONSTRUÇÃO, 390 (trezentos e noventa) votos; Votos Nulos, 17 116 



 
 
 
 
 
(dezessete) votos; Votos em Branco, 21 (vinte e um) votos. Estando a Comissão Eleitoral em absoluta concordância 117 
com a apuração e com o resultado apresentado, o presidente da Comissão Eleitoral do Corecon declarou vencedora 118 
CHAPA ECONOMIA EM RECONSTRUÇÃO, sendo eleitos os Economistas: Para CONSELHEIROS EFETIVOS 119 
(MANDATO 2023/2025): Economistas Adriana Ripka, Registro 7646; Andrea Cristhine Prodohl Kovalczuk, 120 
Registro 7227; Elhanã Maria Moreira Marcelino Kaio, Registro 6164; Luis Alberto Ferreira Garcia, Registro 4361. 121 
CONSELHEIROS SUPLENTES (MANDATO 2023/2025): Economistas Ivani da Silva Arnhold, Registro 8225; 122 
Jesus Crepaldi, Registro 5828; Juliana Franco Afonso, Registro 6914; Paulo Roberto Godoy, Registro 1217. Para 123 
Delegada Efetiva Colégio Eleitoral do Cofecon, Economista Maria de Fátima Miranda, Registro 4226. Para 124 
Delegado Suplente Colégio Eleitoral do Cofecon, Economista Luiz Antonio de Camargo Fayet, Registro 75. O 125 
Senhor Presidente, coloca em votação a aprovação do Dossiê Eleitoral de 2022, através da Resolução 015/2022, sendo 126 
homologado pela Plenária. 5 – EVENTOS: 5.1 – Informes sobre o XXVII SINCE: O Senhor Presidente Eduardo 127 
Andre Cosentino relatou que a participação de nossa comitiva foi muito boa, fomos um dos regionais que mais levou 128 
propostas, e dentro das apresentadas no grupo que trabalhou, citou o esforço que o Cofecon fará junto ao sistema 129 
bancário onde será resguardado a instituição e será solicitado ao bacharel em economia que faça o registro em seus 130 
respectivos regionais, assim qualificando o material humano, evitando assim o esforço que tivemos recentemente junto 131 
a uma cooperativa de crédito e que tivemos revés no trabalho da fiscalização. O conselheiro Juarez Trevisan relatou 132 
que em seu entendimento, ao final do evento a carta de João Pessoa parecia estar pronta e não espelhava o trabalho 133 
realizado, não refletia o pensamento da maioria, o que acabou indignando a muitos presentes no final para votação. 134 
Conotação política muito evidente. O conselheiro Luis Alberto Ferreira Garcia destacou o trabalho do nosso regional, 135 
as propostas enviadas muito consistentes, frente a outros regionais que, sem menosprezar, em seu entendimento, 136 
apresentava as propostas sem as devidas justificativas. Outra crítica que apresentou foi em relação ao Cofecon que 137 
deveria ter realizado com antecedência uma sistematização das propostas, não tirando suas essências, mas muito dos 138 
assuntos se sobrepunham, também a organização deixou a desejar em alguns pontos, mas nada que interferisse o 139 
evento. O Vice-presidente Celso Machado relatou que no grupo de trabalho que participou, as propostas do Paraná 140 
foram bem apresentadas e com boa argumentação e sentiu o respeito que os demais tinham acerca de nosso trabalho, 141 
fica aqui registrado o agradecimento e trabalho de todos para sua realização, e relatou ainda o parabéns ao presidente 142 
pela condução na reunião agendada antecipando o início do SINCE com a Comissão de Tomada de Contas, onde em 143 
momentos de muita tensão, manteve a serenidade e entregou o que se pedia na reunião, agradeceu a todos que 144 
acompanharam e trabalharam para aquela tensa mas produtiva reunião, nos impusemos em um momento importante, 145 
relatou. 5.2 – Informes sobre a XI Gincana Nacional de Economia: O Senhor Presidente relatou que o Paraná 146 
encaminhou três duplas sendo das seguintes instituições, FAE, UNIOESTE Cascavel e UNESPAR Campo Mourão, a 147 
dupla melhor colocada foi a dupla da FAE em 6º. Lugar, esta edição contou com trinta e oito duplas; 5.3 – Informes 148 
sobre o 26º. EPECO: o Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino relatou que no último dia dezenove se realizou o 149 
evento virtual com mais de trezentas inscrições e as palestras e apresentações foram de alto nível, fica o registro e o 150 
agradecimento à todos que participaram para a realização deste evento; 6 - 32° PRÊMIO PARANÁ DE 151 
ECONOMIA: o Senhor Presidente passou a palavra para o coordenador do Prêmio, conselheiro Sérgio Lopes que 152 
relatou: 6.1 – Homologação do Resultado: Assim sendo em reunião ocorrida na manhã de hoje, em 153 
videoconferência, a Comissão em um trabalho interno consolidou os dados, apresentou os detalhes e esta Comissão 154 
analisou os resultados, primeiramente agradecemos às quatorze Instituições que enviaram as monografias, à banca 155 
julgadora que apontou e desclassificou dois trabalhos analisados por esta Comissão e aos trinta e um trabalhos 156 
recebidos, número adequado visto o cenário atual e o calendário ainda em desajuste de algumas universidades, e os 157 
trabalhos premiados foram os seguintes: na categoria Economia Pura e Aplicada: Primeira colocação – João Paulo 158 
Cortapasso com a monografia “ O Efeito Exchange Rate Pass-Trough para a economia brasileira”. Pela Universidade 159 
Estadual de Londrina - UEL, como orientador o Professor Carlos Eduardo Caldarelli; Segunda colocação – Rafael 160 
Kujo Monteiro com a monografia “Determinantes de transferências de jogadores no Brasil: O papel das expectativas 161 
no mercado do futebol”. Pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC, como orientador, o Professor 162 
Rodolfo Coelho Prates; Terceira colocação: Davi Stern com a monografia “Desigualdade de renda na população 163 
jovem brasileira entre 2012-2019”. Pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE Toledo, como 164 
orientador o Professor Flavio Braga de Almeida Gabriel; na categoria Economia Paranaense: Primeira colocação: Kaio 165 
Arlei Strelow com a monografia “A Complexidade econômica e desenvolvimento: Análise das estruturas produtivas e 166 
suas relações espaciais no Estado do Paraná (2010 e 2020)”. Pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 167 
UNIOESTE Cascavel, como orientadora a Professora Mariângela Alice Pieruccini de Souza; Segunda colocação, Alex 168 
de Almeida Alves com a monografia “O advento da desindustrialização: Uma análise local do caso paranaense”. Pela 169 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE Toledo, como orientadora a Professora Aline de Queiroz 170 
Andreotti Pancera; Terceira colocação: Gabriel da Silva de Campos, com a monografia “Análise da discriminação 171 
salarial por cor ou raça nos mercados de trabalho brasileiro e paranaense para os primeiros trimestres de 2019 e 2022”. 172 
Pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE Cascavel, como orientadora a Professora Rosangela 173 
Maria Pontili.  O coordenador Sergio Lopes agradece aos funcionários do CoreconPR que trabalharam na montagem e 174 



 
 
 
 
 
acompanhamento das avaliações junto à comissão julgadora e apresenta ao Senhor Presidente e este Plenária para que 175 
seja aprovado. Após discussão a Plenária homologa o resultado do Prêmio. 6.2. Solenidade de Entrega do Prêmio: O 176 
Coordenador do Prêmio, Conselheiro Sergio Lopes relata que a Solenidade de Premiação, será realizada de forma 177 
virtual convidando os conselheiros e em breve, serão informados os alunos participantes, os alunos premiados, 178 
coordenadores, julgadores, IES e Delegados a participar no próximo dia 25 de novembro. Os prêmios e o envio dos 179 
certificados não serão alterados. A plenária acata a decisão. 7 – COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS: O 180 
Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino solicita à Plenária a retirada de Pauta deste item com a justificativa de 181 
que o novo escritório contábil não finalizou todos os relatórios, isso se deveu ao atraso do envio das informações de 182 
responsabilidade da contabilidade anterior, dessa forma sugeriu que seja agendada uma Reunião Extraordinária com a 183 
única finalidade de aprovação das Contas e posterior envio ao Cofecon.  Após discussão a Plenária acata a retirada de 184 
pauta e aguarda a nova data para apresentação das peças contábeis. 8 - COMISSÃO DE ÉTICA: 8.1 – Processos 185 
Administrativos de Ética: O Senhor Presidente passa a palavra para o Presidente da Comissão de Ética, Conselheiro 186 
Tiago Jazynski que relatou que a Comissão de Ética fará uma oitiva com o economista Evaldo Mendes de Aguiar no 187 
próximo dia 17, conforme deliberado na Sessão Ordinária anterior, dessa forma passou a palavra para a Conselheira 188 
Maria Gabriela da Silva Fernandes Nauiack, a qual informa que foi aberto o Processo Administrativo 413/22 Econ. 189 
Vanessa Zella Rodrigues Bucheni, cujo assunto diz respeito a não apresentação de laudos periciais, no processo em 190 
que foi nomeada. Diante desta conduta, o juízo oficiou ao CoreconPR solicitando providências e ainda aplicou uma 191 
multa à perita no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Analisando as peças processuais a Conselheira sugeriu pela 192 
Admissibilidade do Processo. Após análise a Plenária acatou a sugestão. 9 – COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO:  O 193 
Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino passou a palavra ao presidente da Comissão de Fiscalização, conselheiro 194 
Sergio Lopes que relatou os seguintes processos: 9.1. Processos da Fiscalização: Processo Administrativo de 195 
Responsabilização – PAR, Proc. Adm. 343/22 o Senhor Presidente passou a palavra para o Presidente da Comissão 196 
de Fiscalização, Conselheiro Sergio Lopes que relatou brevemente esse processo à Plenária, pois foi analisado 197 
anteriormente e indicou que pela dificuldade em receber as informações das empresas notificadas de forma oficial 198 
onde muitas não colaboram, ou o fazem fora dos prazos processuais, se fez um esforço entre os setores de fiscalização 199 
e a assessoria jurídica do Corecon e mais apoio da assessoria jurídica do Cofecon, este último aprovou a 200 
regulamentação baseada na Lei Anticorrupção e basicamente quando não receber as informações necessárias será 201 
aberto por este Regional, um Processo Administrativo de Responsabilização com aplicação de multa. Segundo 202 
orientação do Cofecon os valores podem partir de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 60 milhões de reais, dependendo da 203 
complexidade e do faturamento da empresa. Em relato, o Assessor Jurídico Rafael Souza Moro informou à Plenária 204 
que, em concordando, pode optar pela aplicação do valor mínimo informado e em caso de reincidência, dobrar o valor 205 
dessa multa. Mas em casos de maior complexidade no caso de reincidência, seria apreciado e decidido pela Plenária, 206 
com a ciência de que em casos de revés, os valores de sucumbências também teriam impacto. Essa é a ideia de 207 
aplicarmos em um projeto piloto, com a vigência inicial para os próximos 06 (seis) meses. Após discussão a Plenária 208 
acata pela utilização do Processo Administrativo de Responsabilização. Exercício Ilegal da Profissão (deferidos):  O 209 
Senhor presidente da Comissão de Fiscalização, conselheiro Sergio Lopes passou a palavra a integrante da Comissão, 210 
conselheira Andrea Cristhine Prodohl Kovalczuk que relatou os seguintes processos: Ana Angélica Bernardo, Proc. 211 
Adm. 193/19: esse processo foi deferido na Plenária de maio de 2021 na qual a economista trabalha como Analista de 212 
Custos além de anunciar na rede social Linkedin atividades da profissão do economista, novamente notificada, em 213 
defesa apresentou documentos, e cita jurisprudências em questões que não estão em concordância com os termos 214 
solicitados. A Assessoria Jurídica do Corecon analisou e emitiu parecer sobre a admissibilidade da defesa da 215 
economista e essa relatoria acata o pedido e mantém a decisão plenária anterior. Após discussão a Plenária mantém a 216 
decisão anterior e o Processo será encaminhado ao Cofecon; Planos e Metas – Cons. Corr. Seguros Ltda. Proc. Adm. 217 
213/13: a conselheira Andrea Cristhine Prodohl Kovalczuk relatou que este processo antigo já passou algumas vezes 218 
para parecer desta Plenária e sempre com a decisão mantida da aplicação da multa e continuidade do processo, 219 
entretanto em um trabalho do setor de fiscalização após diversos comunicados com a sugestão de alteração do objeto 220 
social da empresa, nunca atendidos ou respondidos, foi realizada nova consulta e se constatou que em 2014 a empresa 221 
dentre as várias alterações em seu Contrato Social, acabou por se adequar ao que se orientava por Este Conselho e nem 222 
se perceberam do fato mesmo com diversos ofícios expedidos até o ano de 2019 cobrando a regularização. Assim esta 223 
relatoria agora com a situação regularizada sugere que se encerre o referido processo, a Plenária acata a decisão pelo 224 
arquivamento do processo; Consoni Consultoria Empresarial Ltda. Proc. Adm. 057/21: O presidente da Comissão de 225 
Fiscalização, conselheiro Sérgio Lopes relatou que em levantamento do setor de fiscalização, a referida foi notificada, 226 
se abriu novo prazo e ainda não se manifestou. Em levantamento das informações dos sócios, CNAE da empresa e 227 
Contrato Social não se observou atividades exclusivas da profissão do economista, dessa forma a Plenária, após 228 
discussão, mantem a decisão da continuidade do processo com a manutenção da multa; JB Consultoria, Proc. Adm. 229 
119/19: o senhor presidente da comissão de fiscalização, conselheiro Sérgio Lopes passou a palavra para o membro da 230 
comissão, conselheiro Laercio Rodrigues de Oliveira que relatou este processo, que desde 2020 se exigiu o registro da 231 
empresa pelas atividades exercidas e em defesa a empresa apresentou documentação comprovando o não exercício, 232 



 
 
 
 
 
entretanto com o trabalho da fiscalização do Corecon a empresa possui até a segunda alteração de seu Contrato Social 233 
registrado no Junta Comercial, o que pela inercia não comprova as justificativas apresentadas, dessa forma após 234 
discussão a Plenária decide pela continuidade do processo; Exercício Ilegal da Profissão (indeferidos): Susana Mica, 235 
Proc. Adm. 538/17: graduada em Administração e atuando em atividades compartilhadas com economia, em 236 
levantamento se confirmou que a mesma não possui registro naquele Conselho (CRA), mesmo com todos os indícios e 237 
defesa apresentadas após discussão o Senhor Presidente colocou em votação e a Plenária decidiu pelo arquivamento 238 
do processo com aplicação da multa no exercício ilegal da profissão no período anterior; Score Assessoria Financeira 239 
Administrativa, Proc. Adm. 201/22: o conselheiro Laércio Rodrigues de Oliveira relatou que esse processo foi 240 
apreciado na Plenária de junho deste ano pelas atividades descritas na internet e em seu contrato social, após 241 
notificação a empresa justificou que não exerce atividades da profissão do economista e alterou seu Objeto Social, 242 
dessa forma não mais em desacordo com a lei do economista. Após discussão a Plenária decide pelo arquivamento do 243 
processo. 9.2. Inscrições/Cancelamentos: Registros Definitivos de Economistas (deferidos) - Registros Online: 244 
André Vaz de Oliveira, Proc. Adm. 523/22, Reg. 8926, FESP, Delegacia de Curitiba; João Paulo Cortapasso, Proc. 245 
Adm. 524/22, Reg. 8927, UEL, Delegacia de Londrina; Márcio Augusto Sodré Fagundes, Proc. Adm. 543/22, Reg. 246 
8929, UERJ, Delegacia de Ponta Grossa; Sandra Mara do Nascimento Auersvald, Proc. Adm. 544/22, Reg. 8930, 247 
UNISANTACRUZ, Delegacia de Curitiba; Registro Definitivo de Pessoa Jurídica – Definitivo (deferido): Registro 248 
Online: Simoney Assessoria e Planejamento Financeiro, Proc. Adm. 522/22, Reg. 716, Delegacia de Foz do Iguaçu; 249 
Registro sem Diploma Economista Recém Formado (deferido): Registro Online: Maycon Gabriel da Silva de 250 
Almeida, Proc. Adm. 526/22, Reg. 8928, UP, Delegacia de Curitiba; Registro sem Diploma Transformação para 251 
Definitivo Economista (deferido): Registro Online: Adriano Lauffer, Proc. Adm. 521/22, Reg. 8876, 252 
UNICESUMAR, Delegacia de Curitiba; Registro de Estudantes (deferidos) – Registros Online: Kauane Morosini, 253 
Reg. E-3135, UFPR, Delegacia de Curitiba; Thiago Fioramonte, Reg. E-3136, UNIOESTE, Delegacia de Cascavel; 254 
Rafaela Locks Amaral, Reg. E-3137, UNIOESTE, Delegacia de Cascavel; Camila de Mello Pichorim, Reg. E-3138, 255 
UFPR, Delegacia de Curitiba; Giselia Araujo Santos Eberhart, Reg. E-3139, UNIOESTE, Delegacia de Cascavel;  256 
Cancelamento por falecimento: Edson Narvaes, Proc. Adm. 538/22, Reg. 5107, A partir da data do falecimento, isto 257 
é, 25/03/2022. Há débito das anuidades 1998, 1999, 2001 a 2005 e 2013 a 2022 (proporcional), sendo cancelados 258 
conforme legislação; a partir do ano de falecimento, isto é, 2021, há débito da anuidade de 2022 (Proporcional), sendo 259 
cancelado conforme legislação; Mariza Terezinha K. Roiko, Proc. Adm. 370/22, Reg. 6104: A partir do ano do 260 
falecimento, isto é, 2021, há débito das anuidades 2016 a 2022 (proporcional), sendo cancelados conforme legislação; 261 
Roberto Santos Polatti, Proc. Adm. 476/22, Reg. 698: A partir do ano do falecimento, isto é, 2022, há débito das 262 
anuidades 2013 a 2022 (proporcional), sendo cancelados conforme legislação; Alteração do Registro para a 263 
categoria Ativo com Desconto (deferidos): Sonia Maria Silva, Proc. Adm. 280/22, Reg. 4231: A partir da data do 264 
requerimento assinado, isto é, 25/05/2022, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2023; Leonazio 265 
Marques de Lima, Proc. Adm. 392/22, Reg. 2015: A partir da data do requerimento assinado, isto é, 02/08/2022, sendo 266 
concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2023; João Luis Seimetz, Proc. Adm. 474/22, Reg. 1953: A 267 
partir da data do requerimento assinado, isto é, 13/09/2022, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir 268 
de 2023; Rubens Nagornni Filho, Proc. Adm. 478/22, Reg. 1902: A partir da data do requerimento assinado, isto é, 269 
19/09/2022, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2023, há TCD das anuidades de 2021 e 2022; 270 
Carmen Rita Badaz Teixeira, Proc. Adm. 480/22, Reg. 3405: A partir da data do requerimento assinado, isto é, 271 
19/09/2022, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2023; Sueli Regina Ulandovski Azevedo, 272 
Proc. Adm. 481/22, Reg. 3994: A partir da data do requerimento assinado, isto é, 20/09/2022, sendo concedido o 273 
desconto de 90% da anuidade a partir de 2023; Iolanda Callegalim, Proc. Adm. 482/22, Reg. 3291: A partir da data do 274 
requerimento assinado, isto é, 20/09/2022, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2023; Mauri 275 
Mendes, Proc. Adm. 483/22, Reg. 3222: A partir da data do requerimento assinado, isto é, 21/09/2022, sendo 276 
concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2023; Martinho Cichella, Proc. Adm. 530/22, Reg. 4548: A 277 
partir da data do requerimento assinado, isto é, 22/09/2022, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir 278 
de 2023; Carlos Armando de Medeiros, Proc. Adm. 484/22, Reg. 2865: A partir da data do requerimento assinado, isto 279 
é, 23/09/2022, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2023; Jane Olivia Andretta Cavalheiro, 280 
Proc. Adm. 487/22, Reg. 4272: A partir da data do requerimento assinado, isto é, 27/09/2022, sendo concedido o 281 
desconto de 90% da anuidade a partir de 2023; José Rubens Cafareli, Proc. Adm. 489/22, Reg. 1770: A partir da data 282 
do requerimento assinado, isto é, 28/09/2022, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2023; 283 
Ângelo Versi Sequinel, Proc. Adm. 490/22, Reg. 7191: A partir da data do requerimento assinado, isto é, 29/09/2022, 284 
sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2023; Carlos Roberto da Silva Melquiades, Proc. Adm. 285 
491/22, Reg. 2399: A partir da data do requerimento assinado, isto é, 29/09/2022, sendo concedido o desconto de 90% 286 
da anuidade a partir de 2023; Carlos Roberto Sotomayor Valiente, Proc. Adm. 493/22, Reg. 2369: A partir da data do 287 
requerimento assinado, isto é, 30/09/2022, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2023; Vilson 288 
Candido da Silva, Proc. Adm. 494/22, Reg. 2670: A partir da data do requerimento assinado, isto é, 30/09/2022, sendo 289 
concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2023; Antonio Zotarelli, Proc. Adm. 495/22, Reg. 5716: A partir 290 



 
 
 
 
 
da data do requerimento assinado, isto é, 03/10/2022, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 291 
2023; Ronaldo Teixeira Ozon, Proc. Adm. 496/22, Reg. 5731: A partir da data do requerimento assinado, isto é, 292 
03/10/2022, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2023; Ana Maria Martins, Proc. Adm. 293 
497/22, Reg. 3290: A partir da data do requerimento assinado, isto é,03/10/2022, sendo concedido o desconto de 90% 294 
da anuidade a partir de 2023; Osmahir Pereira Rosa, Proc. Adm. 498/22, Reg. 5686: A partir da data do requerimento 295 
assinado, isto é, 03/10/2022, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2023; Andre Fidelis Martins, 296 
Proc. Adm. 500/22, Reg. 6860: A partir da data do requerimento assinado, isto é, 06/10/2022, sendo concedido o 297 
desconto de 90% da anuidade a partir de 2023; Paulo Lourenço Nocko, Proc. Adm. 501/22; Reg.6456: A partir da data 298 
do requerimento assinado, isto é, 06/10/2022, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2023; 299 
Neusa Maria Evers Passos Nascimento, Proc. Adm. 531/22, Reg. 4268: A partir da data do requerimento assinado, isto 300 
é, 11/10/2022, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2023; Álvaro Antonio Bressan, Proc. Adm. 301 
532/22, Reg. 6647: A partir da data do requerimento assinado, isto é, 25.05.22, sendo concedido o desconto de 90% da 302 
anuidade a partir de 2023; Aluísio Moraes, Proc. Adm. 533/22, Reg. 3818: A partir da data do requerimento assinado, 303 
isto é, 23/10/2022, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2023; João Guilherme da Silva, Proc. 304 
Adm. 534/22, Reg. 1837: A partir da data do requerimento assinado, isto é, 24/10/2022, sendo concedido o desconto 305 
de 90% da anuidade a partir de 2023; Ademir Clemente, Proc. Adm. 535/22, Reg. 1680: A partir da data do 306 
requerimento assinado, isto é, 25/10/2022, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2023; Elio 307 
Alves Moreira, Proc. Adm. 537/22, Reg. 3735: A partir da data do requerimento assinado, isto é, 07/11/2022, sendo 308 
concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2023; Suspensão do Registro por Desemprego (deferidos): 309 
Marco Antonio Oliveira Lopes, Proc. Adm. 330/22, Reg. 6598, a partir da data do protocolo e requerimento assinado, 310 
isto é, 30/05/2022 a 30/05/2023; Rafael Martins Dias, Proc. Adm. 486/22, Reg. 8451: a partir da data do protocolo e 311 
requerimento assinado, isto é, 26/09/2022 a 26/09/2023; Robson Fecci Rodrigues dos Santos, Proc. Adm. 477/22, Reg. 312 
7771: a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 30/05/2022 a 30/05/2023. Há débito da anuidade 313 
2022 (proporcional); Cancelamento do Registro por Aposentadoria (deferidos): Jair Inácio Benke, Proc. Adm. 314 
426/22, Reg. 8869, A partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 30.08.22, existem débitos de 315 
emolumentos e anuidade 2022 (proporcional); Marcos Aurélio Tomaz de Brito, Proc. Adm. 492/22, Reg. 8309: a 316 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 30/09/2022; Cancelamento de Registro por Não 317 
Exercício (deferido): Álvaro Luiz de Lima Bueno, Proc. Adm. 408/22, Reg. 7022, a partir da data do protocolo e 318 
requerimento assinado, isto é, 30/09/2022; Claudio Renato Salau, Proc. Adm. 033/21, Reg. 8187, o conselheiro 319 
Laércio Rodrigues de Oliveira relatou que esse processo foi apreciado na Plenária de 11/07/2022 e a decisão foi para o 320 
economista juntar mais documentos comprobatórios conforme seu pedido de cancelamento. No prazo estipulado 321 
foram apresentados os comprovantes e a alteração no objeto social da empresa, dessa forma e em conformidade a 322 
relatoria solicita revisão na decisão e acata o cancelamento do registro e arquivamento do processo, a Plenária votou e 323 
acatou a decisão. 10 – FUNCIONÁRIOS DO CORECON: 10.1 – Homenagem a funcionária Helena de Oliveira 324 
Bayer: o Senhor Presidente relatou que como é de conhecimento da maioria dos conselheiros, neste mês se encerra 325 
mais um ciclo no Conselho, nossa colaboradora Helena de Oliveira Bayer nos deixará para o devido descanso após 326 
mais de trinta e quatro anos de serviços prestados, e ao final da Sessão Ordinária ocorreu a homenagem e 327 
reconhecimento de seu trabalho, sendo recebido pelos familiares, conselheiros e funcionários. Foi feito discursos de 328 
elogios e agradecimentos pelo Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino, pelo Vice-presidente Celso Machado e 329 
pelo Gerente Executivo Amarildo de Souza Santos e pelos conselheiros que pediram a palavra, ao final foi passado um 330 
vídeo em homenagem e a entrega de uma placa, ficando registrado nossos especiais agradecimentos por tudo e 331 
desejando sucesso e merecido descanso; 11 - ASSUNTOS GERAIS: 11.1. Informes do SINDECON-PR: o Senhor 332 
Presidente passou a palavra ao presidente do SINDECON-PR, conselheiro Odisnei Antonio Bega que relatou que 333 
neste período o sindicato atuou em reuniões junto a COPEL e a SANEPAR para discussão de temas importantes aos 334 
economistas que trabalham nestas empresas, relatou também que o sindicato com seu presidente e os diretores Juarez 335 
Trevisan, Kalil Karam Netto, Carlos Alberto Gandolfo e Carlos Magno Andrioli Bittencourt participaram das 336 
atividades do SINCE em João Pessoa e relatou que foi um dos simpósios que mais trabalharam na apresentação e 337 
defesa das propostas em parceria com o CoreconPR. O Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino agradeceu a 338 
parceria que as Entidades mantém e a cooperação das atividades prestadas no SINCE; 11.2. Informes do Núcleo de 339 
Perícia: O Senhor Presidente passou a palavra à coordenadora do Núcleo, conselheira Maria Gabriela Fernandes da 340 
Silva Nauiack que relatou que desde a última reunião ordinária não ocorreu atividades do Núcleo, entretanto como 341 
coordenadora do núcleo de Mediação e Arbitragem relatou que estão finalizando o estatuto e agora depende de estudos 342 
e processos legais para a implantação da Câmara de Mediação e Arbitragem, com apoio do SINDECON-PR, dos 343 
economistas Euclides Cavalheiro e Angeliz Suckow e que nos próximos meses teremos a definição e a 344 
regulamentação de forma oficial para iniciar os trabalhos em nosso Conselho; 11.3. Informes do Núcleo de 345 
Recuperação Judicial: O Senhor Presidente passou a palavra à coordenadora do Núcleo, conselheira Itaiana Patrícia 346 
de Souza que relatou que desde a última reunião ordinária não ocorreu atividades do Núcleo; 11.4. Informes do 347 
Núcleo GT Mulher Economista: O Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino passou a palavra a coordenadora do 348 



 
 
 
 
 
Núcleo, conselheira Adriana Ripka que relatou que no último dia 05 de novembro participou da feira da mulher 349 
empreendedora, evento realizado pelo CRA em parceria com o CRC com o objetivo de aproximar dos demais 350 
Conselhos de Classe para formar uma frente em prol das mulheres profissionais.  11.5. Aniversariantes: O Senhor 351 
Presidente relatou os aniversariantes desde a última reunião ordinária: Em 24 de outubro nosso delegado regional de 352 
Cornélio Procópio, Orlando Batista da Fonseca e no dia 07 de novembro nosso conselheiro efetivo Juarez Trevisan, à 353 
todos nossos votos de felicidades pela data. 11.6. Palavra aberta aos conselheiros: O Senhor Presidente abriu a 354 
palavra, mas não houve manifestação. 11.7. Próxima Reunião Plenária: O Senhor Presidente relatou que a próxima 355 
Reunião Ordinária está prevista para o dia 19 de dezembro de 2022, no formato híbrido, com a primeira convocação às 356 
14 horas e segunda convocação às 14 horas e trinta minutos. 11.8. REPRESENTANTE DO CORECONPR NO 357 
CODEM: O Senhor Presidente relatou que recebeu ofício do Conselho de Desenvolvimento de Maringá – CODEM- 358 
com a solicitação de um economista para ocupar a cadeira de profissionais liberais, dessa forma o CoreconPR indicou 359 
o economista João Adolfo Colombo, registro 7071 para ocupar a vaga. A Plenária acata a indicação. 11.9. Sugestões 360 
do Conselheiro Laerzio Chiesorin Junior: O Senhor Presidente passou a palavra para o conselheiro suplente Laerzio 361 
Chiesorin Junior que relatou que encaminhou para apreciação da presidência dois projetos. Como é de conhecimento 362 
desta Plenária, o CoreconPR possui assento em alguns grupos de trabalho, Entidades representativas em outros Órgãos 363 
e citou como exemplo o Comitê de Estudos e Diagnósticos da Competitividade encabeçada pela Ordem dos 364 
Advogados do Brasil, Secção Paraná. Essas comissões temáticas poderiam ser criadas no Conselho com a participação 365 
de professores, estudantes e profissionais de áreas em que não temos a expertise em assuntos importantes e que nos 366 
falta quando for convidado a efetivamente defender ou emitir parecer técnico de um referido assunto, citou exemplos 367 
de atividades de infraestrutura, agroindústria e competitividade/inovação. E sugeriu dentro deste Plenário a nomeação 368 
de uma comissão ou representação para tratar deste assunto. Após discussão a Plenária acata a sugestão. O conselheiro 369 
efetivo Luis Alberto Ferreira Garcia relatou que acompanha a tempo essas comissões temáticas em questão à 370 
competitividade e percebeu que existe falta de coordenação viu situações em que projetos iguais são desenvolvidos 371 
nas mesmas instituições e que perdem importantes esforços, citou o leque variado de secretarias de Estado que dentro 372 
de suas finalidades, praticamente não conversam entre si e em muitos casos trabalham em projetos muito semelhantes, 373 
isto demanda enorme tempo e recurso. De qualquer maneira elogiou a iniciativa e se colocou à disposição para apoiar 374 
o projeto. O segundo assunto a ser abordado trata de um exemplo tirado de um projeto apresentado e que concorreu na 375 
edição do Prêmio Gestor Público, onde o Corecon participa há nove anos interruptos, e o projeto chamado “Colmeinha 376 
Real” que é voltado a escolas de ensino fundamental para o público de baixa renda onde se estimula ações voltadas a 377 
preservação do meio-ambiente na coleta de reciclados em troca na escola por uma moeda fictícia que depois passa a 378 
comprar produtos na própria escola, assim um multiplicador pois toda a família se engaja no projeto juntando mais e 379 
adquirindo mais. Essa iniciativa se torna importante e com ações no meio-ambiente e na economia. Ao final foi 380 
apresentado um vídeo do projeto. O Senhor Presidente sugere que no início do ano de 2023 possamos fomentar esse 381 
projeto e desenvolver em nossa região. 12 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, o Senhor Presidente agradece 382 
presença de todos e às dezoito horas dá por encerrados os trabalhos, dos quais eu, Gilberto Coelho de Miranda Junior, 383 
Assessor da Presidência, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelo Presidente e 384 
Gerente Executivo do Conselho Regional de Economia da 6ª Região/PR. Curitiba, ao décimo dia do mês de novembro 385 
de 2022. 386 
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