
 
 
 
 
 
ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 6ª - REGIÃO 1 
- PARANÁ, REALIZADA NO FORMATO HÍBRIDO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. Aos 2 
dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, realizou-se a Nona Reunião Ordinária do Conselho 3 
Regional de Economia, no formato híbrido pela plataforma Zoom e, em sua sede própria, situada à Rua 4 
Professora Rosa Saporski, 989, Mercês, Curitiba - Paraná, sob a presidência do Economista Eduardo Andre 5 
Cosentino, com a presença do Vice-Presidente Celso Machado, dos Conselheiros Efetivos Odisnei Antonio 6 
Bega, Laércio Rodrigues de Oliveira, Sergio Lopes, Juarez Trevisan, Tiago Jazynski, Celso Bernardo e Luis 7 
Alberto Ferreira Garcia, dos Conselheiros Suplentes: Itaiana Patrícia de Souza, Adriana Ripka, Jesus Crepaldi, 8 
Maria Gabriela Fernandes da Silva Nauiack, José Augusto Soavinsky, Laerzio Chiesorin Junior, Cristiano 9 
Augusto de F. Morrissy e Rodrigo Rafael de Medeiros Martins.  Justificaram ausência, as Conselheira Efetivas 10 
Solídia Elizabeth dos Santos por motivo profissionais e Andréa Cristhine Prodohl Kovalczuk por motivo de 11 
viagem. Conforme prevê o Regimento Interno do CoreconPR, em seu Art. 8º, parágrafo 1º, os Conselheiros 12 
Efetivos ausentes serão substituídos pelos Conselheiros Suplentes presentes, por designação do Presidente, 13 
ouvido o Plenário. Assim, passam à condição de efetivos, somente para referida sessão as Conselheiras 14 
Suplentes Adriana Ripka e Maria Gabriela Fernandes da Silva Nauiack. Contando ainda com a presença do 15 
gerente executivo do CoreconPR, Amarildo de Souza Santos, do assessor da presidência Gilberto Coelho de 16 
Miranda Junior, dos fiscais Mauri Hidalgo e Alexandre Alves Ribeiro, do procurador jurídico Rafael Souza 17 
Moro, da Conselheira Federal Maria de Fatima Miranda e da assessoria de imprensa Fabiana Lima. 1 - 18 
ABERTURA DO PRESIDENTE DO CORECONPR: Às quatorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente 19 
saudou os presentes, tendo atingido o número regimental de Conselheiros presentes, passando a leitura da pauta 20 
da referida reunião. Inicialmente agradece as presenças dos conselheiros à última reunião ordinária do ano, e 21 
solicitou a inclusão de Pauta dos seguintes itens:  3.8 - Ofício Circular nº 0147/2022/Cofecon: Informa os 22 
resultados das premiações 2022 Destaque Econômico, Personalidade Econômica do Ano, Mulher Economista e 23 
Mulher Transformadora; 10.10. Participação de todos os ex-presidentes nas Reuniões Plenárias deste Conselho, 24 
com direito a voz e não a voto; 10.11. Privatização da COPEL; e 10.12. Ações CoreconPR Gestão 2021 e 2022. 25 
A Plenária acata o pedido das inclusões na pauta e o Senhor Presidente passa a relatar os informes, passando à 26 
leitura da pauta da referida Reunião Ordinária. 1.1 - Participações em eventos e reuniões, representando o 27 
CoreconPR: O Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino relatou as atividades com representantes do 28 
Conselho: 1.1.1. Em 22 de novembro ocorreu a Reunião do COT, com a participação dos conselheiros Celso 29 
Bernardo e do assessor Gilberto; 1.1.2. Em 22 de novembro ocorreu a Solenidade de premiação do 10º. Prêmio 30 
Gestor Público na Assembleia Legislativa, com a participação do presidente; 1.1.3. Em 25 de novembro ocorreu 31 
a Solenidade virtual de premiação do 32º. Prêmio Paraná de Economia, com a participação do Senhor Presidente, 32 
do coordenador Conselheiro Sergio Lopes e demais convidados; 1.1.4. Em 26 de novembro ocorreu o jantar de 33 
posse da nova diretoria do SINDAFEP, no ato representado pelo Vice-Presidente Celso Machado; 1.1.5. Em 30 34 
de novembro ocorreu o Encontro Nacional das Juntas Comerciais, realizado nas dependências da FIEP, 35 
representado pelo Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino e 1.1.6. Em 07 de dezembro ocorreu o debate 36 
sobre as perspectivas da economia para 2023, evento virtual do Corecon, com a participação do Presidente 37 
Eduardo Andre Cosentino, do conselheiro Claudio Santana Shimoyama, do gerente executivo Amarildo de 38 
Souza Santos e da Assessoria de Imprensa Inês Dumas; 2 - APROVAÇÃO DAS ATAS DA 8ª REUNIÃO 39 
ORDINÁRIA DE 2022, REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO E DA 3ª. REUNIÃO 40 
EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2022: O Senhor Presidente Eduardo 41 
Andre Cosentino, informou que as Atas foram enviadas por e-mail a todos os Conselheiros e consultou se existiu 42 
algo a ser comentado. Nada havendo, declarou-as aprovadas; 3. COFECON - 3.1 - Notícias do Cofecon: O 43 
Senhor Presidente passou a palavra à Conselheira Federal Maria de Fatima Miranda, que relatou que ocorreu a 44 
Assembleia de Delegados Eleitores e de forma conturbada pelos acontecimentos ocorridos na reunião e após, os 45 
regionais do Rio de Janeiro e São Paulo sinalizaram um rompimento de ações, assim outros regionais saíram 46 
fortalecidos. Relatou da desistência como suplente no Cofecon, o economista de São Paulo, Julio Miragaya, que 47 
se candidatou a efetivo e não se elegeu, com isso abrindo a vaga para a representante do Distrito Federal, Mônica 48 
Beraldo. O presidente eleito foi o Paulo Dantas da Costa, da Bahia e por muito pouco não foi eleito o 49 
Conselheiro Clovis Benoni, foram dez votos a oito. E como vice-presidente, Eduardo Rodrigues da Silva, de 50 
Goiás, com dezessete votos. A conselheira relatou ainda que dentro do Cofecon estão sendo levados muitos 51 
representantes de partidos políticos, o que entende, não ser a melhor forma de uma Entidade representativa de 52 
Classe trabalhar em suas ações. A definição, seu objeto e a forma que se rege é a diversidade, a pluralidade e ser 53 
apartidária, sempre; e não está ocorrendo. Agradeceu o apoio pela sua indicação deste regional pela recondução 54 
por mais um ciclo à frente do Cofecon e se coloca à disposição como uma verdadeira representante dos 55 
economistas paranaenses em Brasília. O Senhor Presidente agradeceu os relatos e afirmou que nosso regional, 56 



 
 
 
 
 
com sua postura firme e contra as adversidades apresentadas neste ano pelas Comissões do Cofecon, seja nas 57 
reuniões, nos relatórios e processos trabalhados, têm uma parcela importante no enfraquecimento de algumas 58 
correntes e a contribuição ao equilíbrio das forças que irão trabalhar em 2023 junto ao Cofecon e ao final 59 
parabenizou à todos que contribuíram pelo sucesso alcançado e deseja à conselheira federal êxito na 60 
continuidade de seu trabalho. O Senhor Presidente relatou, para conhecimento dos Conselheiros, o recebimento 61 
dos seguintes Ofícios oriundos do Cofecon: 3.2 - Ofício Circular n° 0134/2022/Cofecon: Encaminha a Revista 62 
Economistas; 3.3 - Ofício Circular nº 0139/2022/Cofecon: Processo eleitoral do Sistema Cofecon/Corecons. 63 
Envio do Laudo de Auditoria Independente e Relatório de eleição; 3.4 - Ofício Circular nº 0141/2022/Cofecon: 64 
Resultados do XXVIII Prêmio Brasil de Economia, Deliberação nº 5.012/2022; 3.5 - Ofício nº 65 
1196/2022/Cofecon: Envio dos Processos Contábeis, onde este regional se encontra quite com as obrigações 66 
contábeis junto ao Cofecon; 3.6 - Ofício Circular 0145/2022/Cofecon: Informa Resultado da Assembleia de 67 
Delegados-Eleitores 2022, parabenizou a Conselheira Maria de Fatima Miranda pela sua recondução; 3.7 - 68 
Ofício nº 1275/2022/Cofecon: Encaminha Deliberação 5.016/2022, de 30 de novembro de 2022 – Dossiê 69 
Eleitoral; 3.8 - Ofício Circular nº 0147/2022/Cofecon: Informa os resultados das premiações 2022 Destaque 70 
Econômico, Personalidade Econômica do Ano, Mulher Economista e Mulher Transformadora; 4 – EVENTOS E 71 
PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA: 4.1 – Informes sobre o evento Perspectivas da Economia para 72 
2023: O Senhor Presidente relatou que o evento foi realizado no formato virtual com picos de mais de duzentos 73 
participantes, com debates técnicos, análises de 2022 e perspectivas para 2023, perguntas dos participantes e a 74 
participação de jornalistas na cobertura do evento. Relatou que fica como sugestão para as próximas edições, 75 
manter no formato virtual que o resultado teve um alcance muito maior; 4.2 - Informes sobre a solenidade de 76 
entrega do 32º. Prêmio Paraná de Economia: O Senhor Presidente passou a palavra para o coordenador do 77 
Prêmio Paraná, conselheiro Sergio Lopes que relatou que transcorreu tudo da melhor forma possível, todos os 78 
alunos premiados participaram e deram seus depoimentos sobre a alegria da premiação, relatou ainda a 79 
participação dos orientadores das monografias e a participação dos coordenadores dos cursos, assim como o 80 
trabalho que tiveram nas escolhas dos melhores trabalhos que vieram a concorrer. Também sugere manter a 81 
solenidade de premiação no formato virtual assim economizando recursos e ainda chamou a atenção do valor 82 
advindo como patrocínio por parte do Cofecon, o que está relativamente baixo devido a importância e alcance, e 83 
assim sugere que se faça um trabalho no sentido de vir a aumentar esse valor nas próximas edições. O Senhor 84 
presidente agradeceu o relato; 4.3 - Despesas e receitas do 32º. Prêmio Paraná de Economia: O Senhor 85 
Presidente relatou os valores recebidos como patrocínio ao Prêmio, vindos do Cofecon e do SINDECON-PR e 86 
apresentou as despesas aos premiados, à banca julgadora e material de divulgação o que resultou em torno de dez 87 
mil reais de déficit, mas, não se trata de prejuízo e sim de investimento pois o alcance, a visibilidade do Prêmio 88 
já faz parte do cotidiano das IES do Estado, e dos seis alunos premiados, três fizeram o registro no Conselho. A 89 
conselheira federal Maria de Fatima Miranda informou que trabalhará para aumentar esses valores como auxílio 90 
financeiro para os regionais já para o próximo ano. 5 – NÚCLEO DE PERITOS, AUDITORES 91 
ECONÔMICO-FINANCEIROS, MEDIADORES E ÁRBITROS: 5.1 - Câmara de Mediação e 92 
Arbitragem: O Presidente Eduardo Cosentino passou a palavra a coordenadora do Núcleo, conselheira Maria 93 
Gabriela Fernandes da Silva Nauiack que relatou que teve poucos avanços desde a última reunião, mas que 94 
conseguiu conversar com a assessoria jurídica do Conselho, e o Procurador Rafael Moro fará novos 95 
levantamentos sobre a questão. O Senhor Presidente relatou que se trata da continuidade em busca da criação da 96 
Câmara de Mediação no Corecon com a parceira do SINDECON-PR, sem trazer ônus às Entidades envolvidas, 97 
estudar a forma de funcionamento e rotinas que demandarão para seu funcionamento. A conselheira federal 98 
Maria de Fatima Miranda relatou que o Corecon-SP em parceria com o Sindicato paulista trouxeram na reunião 99 
ampliada a informação que foi constituída uma Câmara de Mediação em São Paulo e sugere que se faça contato 100 
a fim de buscar informações de sua constituição, como atuam e os procedimentos utilizados. 6 – DEFINIÇÃO 101 
DO CONSELHEIRO EFETIVO COM REGISTRO MAIS ANTIGO, PARA REPRESENTAR O 102 
CORECONPR NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O TÉRMINO DO MANDATO DE 103 
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE E A POSSE DOS DIRIGENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2023: 104 
Dando continuidade, o Senhor Presidente relata que em atendimento no nosso Regimento Interno, no período 105 
compreendido entre o término do mandato do Presidente e do Vice-Presidente e a posse dos novos dirigentes, 106 
será legalmente representado pelo conselheiro efetivo com registro mais antigo dos terços remanescentes do 107 
plenário. Pela pesquisa realizada o nome do conselheiro mais antigo é do Conselheiro Efetivo Juarez Trevisan, o 108 
Senhor presidente o convida que prontamente aceitou o convite. A plenária aprovou a decisão. 7 – 109 
DELEGACIAS REGIONAIS DO CORECONPR: 7.1 - Definição dos Delegados Regionais para mandato 110 
biênio 2023/2024: O Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino passou a palavra ao coordenador das 111 
delegacias, conselheiro Laércio Rodrigues de Oliveira que relatou que em um trabalho do corpo interno do 112 



 
 
 
 
 
Corecon, em consulta aos atuais delegados, ocorrerão poucas alterações para o novo mandato, e informou à 113 
Plenária os nomes dos seguintes delegados e delegadas que serão reconduzidos e iniciarão o mandato de 05 de 114 
janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024 à frente das delegacias: Apucarana, Tania Terezinha Rissa, 6420/PR; 115 
Campo Mourão, Luciana Aparecida Bastos, 6495/PR; Cascavel, Ana Carolina Fernandes Alves, 8700/PR; 116 
Cornélio Procópio, Orlando Batista da Fonseca, 2718/PR; Foz do Iguaçu, Eduardo de Pintor, 8076/PR; Francisco 117 
Beltrão, José Maria Ramos, 6563/PR; Guarapuava, Simão Ternoski, 8123/PR; Londrina, Emerson Guzzi Zuan 118 
Esteves, 8519/PR; Maringá, Sidinei Silverio da Silva, 6930/PR; Ponta Grossa, Eurico Pereira de Souza 119 
Filho,5778/PR e Toledo – Ricardo Rippel, 4161/PR. O Senhor Presidente agradeceu aos delegados que não 120 
puderam continuar com o trabalho voluntário, desejando sucesso em suas carreiras e que em breve possam voltar 121 
ao nosso convívio e aos novos entrantes, sucesso por assumir importante função junto ao Conselho. 8 - 122 
COMISSÃO DE ÉTICA: 8.1 – Processos Administrativos de Ética: O Senhor Presidente passa a palavra 123 
para o Presidente da Comissão de Ética, Conselheiro Tiago Jazynski que relatou que a Comissão de Ética possui 124 
o Processo Administrativo 311/22 Econ. Rene Galiciolli, economista com alguns outros processos em tramitação 125 
na Comissão de Ética e este não é diferente: ocorreu a não apresentação de laudos periciais, no processo em que 126 
foi nomeado. Diante desta conduta, o juízo oficiou ao CoreconPR solicitando providências. Analisando as peças 127 
processuais, esta Comissão sugeriu pela Admissibilidade do Processo. Após análise a Plenária acatou a sugestão. 128 
9 - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO:  O Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino passou a palavra ao 129 
presidente da Comissão de Fiscalização, conselheiro Sergio Lopes que relatou os seguintes processos: 9.1. 130 
Processos da Fiscalização: Nívia Maria Montilha Gonçalves, Proc. Adm. 343/22 o Senhor Presidente da 131 
Comissão passou a palavra para o membro da Comissão de Fiscalização, Conselheiro Laercio Rodrigues de 132 
Oliveira que relatou brevemente esse processo à Plenária, pois foi analisado anteriormente e indicou que a 133 
economista atua como analista financeira, cuja divulgação consta na plataforma Linkedin na empresa Brasanitas. 134 
Após entendimento da Plenária em 17/05/2021, cuja decisão foi pela continuidade do processo, foi lavrado o 135 
Auto de Infração 02/22 com prazo para manifestação. Após apresentação de recurso da interessada foi 136 
encaminhado a Assessoria Jurídica do Corecon que entendeu pela tempestividade do mesmo, ressaltando que 137 
deveria se dar oportunidade para apresentação do recurso, o que foi feito. Após sugestão da relatoria, a Plenária 138 
decidiu pela continuidade do processo; Hudbacker Consultoria Financeira – EIRELI, Proc. Adm.393/19: o 139 
membro da Comissão de Fiscalização, Conselheiro Laercio Rodrigues de Oliveira que relatou brevemente esse 140 
processo à Plenária, pois foi analisado anteriormente como exercício ilegal da profissão. Após entendimento da 141 
Plenária em 22/02/2021, que foi favorável a continuidade do processo, foi lavrado o Auto de Infração 393/19 142 
com abertura de prazo para manifestação, em defesa apresentada, foi encaminhada à Assessoria Jurídica do 143 
Corecon que entendeu pela tempestividade dele, ressaltando que é importante a obtenção da Quarta Alteração 144 
Contratual. Realizada consulta junto à JUCEPAR, foi confirmado que não existe alteração além da Terceira 145 
Contratual. Após opinião da relatoria, a Plenária decidiu pela continuidade do processo. 9.2. 146 
Inscrições/Cancelamentos: Registros Definitivos de Economistas (deferidos) - Registros Online: Maria 147 
Imaculada Ramalho de Oliveira, Proc. Adm. 558/22, Reg. 8931, FESP, Delegacia de Curitiba; Luiz Daniel 148 
Sizanoski Padilha, Proc. Adm. 566/22, Reg. 8932, PUC, Delegacia de Curitiba; Wilson Drapcynski Junior, Proc. 149 
Adm. 572/22, Reg. 8934, Uniandrade, Delegacia de Curitiba; Junior Hardt Miranda, Proc. Adm. 583/22, Reg. 150 
8935, UNICENTRO, Delegacia de Guarapuava; Germano Strapasson Costa, Proc. Adm. 585/22, Reg. 8937, 151 
FAE, Delegacia de Curitiba; Registro Definitivo de Pessoa Jurídica – Definitivo (deferido): Registro Online: 152 
Socioemfoco Consultoria Socioambiental Ltda., Proc. Adm. 582/22, Reg. 717, Delegacia de Curitiba; Registro 153 
sem Diploma Economista Recém Formado (deferido): Registro Online: Marco Aurélio Pagot Dudczak, Proc. 154 
Adm. 567/22, Reg. 8933, UNIOESTE, Delegacia de Cascavel; Registro sem Diploma Transformação para 155 
Definitivo Economista (deferidos): Registro Online: Igor Marcelo Florêncio, Proc. Adm. 554/22, Reg. 8855, 156 
UNIOESTE, Delegacia de Toledo; Wiliam Marcos Gomes, Proc. Adm. 557/22, Reg. 8848, UFFS, Delegacia de 157 
Guarapuava; Luiz Roberto Pereira, Proc. Adm. 570/22, Reg. 8858, UNIOESTE, Delegacia de Cascavel; 158 
Registro Recém Formado com Diploma (deferido) – Registro Online: Gilvan Ferreira Matoso, Proc. Adm. 159 
584/22, Reg. 8936, UNICENTRO, Delegacia de Guarapuava; Registro de Estudantes (deferidos): Registros 160 
online: Lucas Lima Haerter, Reg. E-3140, UNIOESTE, Delegacia de Cascavel; Guilherme Vieira Mandrick, 161 
Reg. E-3141, UNIOESTE, Delegacia de Cascavel; Luana Araújo de Souza, Reg. E-3142, UNIOESTE, 162 
Delegacia de Cascavel; Adriana da Costa Fonseca, Reg. E-3143, UNIOESTE, Delegacia de Cascavel; Caroline 163 
Fontoura Kuhn, Reg. E-3144, UNIOESTE, Delegacia de Cascavel; Daniely de Jesus Morales, Reg. E-3145, 164 
UNIOESTE, Delegacia de Cascavel; Cancelamento do Registro por falecimento: Glenio José de Oliveira, 165 
Proc. Adm. 541/22, Reg. 4916, a partir da data do falecimento, isto é, 18/09/2022; Marilena Helebrando, Proc. 166 
Adm. 503/22, Reg. 5143, a partir do ano do falecimento, isto é, 20/05/2022, em aberto as anuidades 2020 e 2022 167 
(ativo com desconto), sendo cancelados conforme legislação; Alteração do Registro para a categoria Ativo 168 



 
 
 
 
 
com Desconto (deferidos): Licinia Schleder Gonçalves Schneider, Proc. Adm. 549/22, Reg. 2256, a partir da 169 
data do requerimento assinado, isto é, 08/11/2022, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 170 
2023; Miguel de Souza Clazer, Proc. Adm. 559/22, Reg. 7147, a partir da data do requerimento assinado, isto é, 171 
17/11/2022, sendo concedido o desconto de 90% da anuidade a partir de 2023; Suspensão do Registro por 172 
Desemprego (deferidos): Jean Carlos Alberini, Proc. Adm. 556/22, Reg. 6837, a partir da data do protocolo e 173 
requerimento assinado, isto é, 16/11/2022 a 16/11/2023; Patrícia Estanislau, Proc. Adm. 555/22, Reg. 7446: a 174 
partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 16/11/2022 a 16/11/2023; Prorrogação da 175 
Suspensão do Registro por cursar Doutorado (deferido): Newton Gracia da Silva, Proc. Adm. 411/18, Reg. 176 
8443: a partir da data do vencimento da suspensão, isto é, 31/12/2022 a 30/04/2023; Cancelamento do Registro 177 
por Aposentadoria (deferidos): Zenedir Aparecida Spindola, Proc. Adm. 470/22, Reg. 8798: a partir da data do 178 
protocolo e requerimento assinado, isto é, 15/07/2022;  Luci Nychai, Proc. Adm. 542/22, Reg. 6681: a partir da 179 
data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 11/10/2022; Lucimar Teresinha de Castilho, Proc. Adm. 180 
562/22, Reg. 5122: a partir da data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 18/11/2022; Cancelamento de 181 
Registro por Não Exercício (deferidos): Andrea Pinheiro Adam, Proc. Adm. 587/22, Reg. 3941, a partir da 182 
data do protocolo e requerimento assinado, isto é, 20/10/2022; Cristiane Maria Nunes, Proc. Adm. 564/22, Reg. 183 
6564, a partir da data do protocolo e requerimento assinado isto é, 18/11/2022; Cancelamento de Registro por 184 
Transferência a outro regional (deferido): Odilon Tiago Morona, Proc. Adm. 545/22, Reg. 8189: a partir da 185 
data de transferência para o Corecon-SC em 18/11/2022; Cancelamento de Registro por Distrato Social 186 
(deferido): Contra Consultoria Empresarial Ltda. Proc. Adm. 561/22, Reg. 711: a partir da data do protocolo e 187 
requerimento assinado, isto é, 18/11/2022; Cancelamento do Registro por Decisão Judicial (deferidos): 188 
Campolin Torres Neto, Reg. 3072: Economista fez solicitação de cancelamento por e-mail. Solicitado 189 
reiteradamente o envio dos documentos, mas não houve manifestação e o registro voltou a ativo. Ingressou com 190 
ação na Justiça e a decisão foi pelo cancelamento do registro. Deliberação da Plenária: Pelo reconhecimento da 191 
decisão judicial que concedeu o cancelamento do registro; Lucia Mara Turchetto Coraiola, Proc. Adm. 029/17, 192 
Reg. 7261: Economista havia pedido cancelamento de registro o qual foi indeferido pelo Corecon e recurso 193 
indeferido pelo Cofecon. Ingressou com ação na Justiça e a decisão foi pelo cancelamento do registro. 194 
Deliberação da Plenária: Pelo reconhecimento da decisão judicial que concedeu o cancelamento do registro. 195 
Cancelamento de Registro por alteração do Objeto Social – PJ (deferido): Kruse & Durlo Ltda. Proc. Adm. 196 
506/22, Reg. 692: Segundo registro a alteração do Objeto Social como se apresenta: “Altera-se o objeto social da 197 
empresa, passando a ser a partir deste ato de Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 198 
Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet”. Deliberação 199 
da Plenária: Pelo deferimento do pedido de cancelamento da inscrição, considerando que a Interessada efetuou 200 
alteração no objeto social da empresa, passando a ser “Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 201 
Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet”, portanto não 202 
se caracterizando atividades privativas da profissão economista. Cancelamento de Registro Pessoa Jurídica 203 
(indeferido): Consultar Consultoria, Auditoria e Ass. Pública. Proc. Adm. 160/22, Reg. 517: Empresa alega que 204 
não tinha conhecimento da existência do registro feito pelo sócio anterior e responsável técnico, de forma 205 
indevida, no seu entendimento juntou 5ª alteração de contrato, que não teve alteração do objeto social, 206 
manifestação da advogada. Foi encaminhado à Assessoria Jurídica, com parecer favorável a manter a decisão 207 
deste Colegiado sem o cancelamento do registro e de todos os débitos. Opinião da relatoria: Pelo indeferimento 208 
do pedido de cancelamento do registro e dos débitos atrasados, considerando que o registro foi efetuado por um 209 
sócio legal da empresa, portanto com legitimidade, e que as atividades desenvolvidas pela Interessada, conforme 210 
objeto no contrato social de “prestação de serviços de consultoria, assessoria e auditoria ao poder público e/ou 211 
seus órgãos, empresas mistas e autarquias, diretamente ou através de parcerias com outras empresas, bem como 212 
serviços de representação política e intermediação de negócios” e são as mesmas da época do registro, são 213 
inerentes às do profissional economista, portanto não faz jus ao cancelamento do registro. Após discussão a 214 
Plenária decidiu pelo indeferimento do cancelamento e remissão dos débitos.  Cancelamento de Registro 215 
Pessoa Física (processos relatados e retirados de Pauta): O Presidente da Comissão de Fiscalização, 216 
conselheiro Sergio Lopes relatou os seguintes processos de cancelamento de registro pessoa física, no 217 
entendimento a princípio de indeferimento, porém com a opinião da Assessoria Jurídica, a respeito dos casos que 218 
ingressam na Justiça e tem seu cancelamento deferido gerando custas e honorários contra o Conselho,  a Plenária 219 
discutiu e decidiu por retirar de pauta os processos a fim de que se entre em contato com os interessados para 220 
expor que suas atividades estão dentro da área de Economia e Finanças e que no caso, sendo deferido o pedido, 221 
estão sujeitos a um processo de exercício ilegal da profissão com aplicação de multa para depois serem relatados 222 
em Plenária: Euclides José Fernandes de Castro, Proc. Adm. 441/22, Reg. 8206; Gianfabio Luiz, Proc. Adm. 223 
499/22, Reg. 6236; Luiz Carlos Mendes Ferreira Junior, Proc. Adm. 485/22, Reg. 8781; e Andre Vinicius de 224 



 
 
 
 
 
Oliveira Tavares, Proc. Adm. 546/22, Reg. 8599.  10 – ASSUNTOS GERAIS: 10.1 - Informes do 225 
SINDECON-PR: o Senhor Presidente passou a palavra ao presidente do SINDECON-PR, conselheiro Odisnei 226 
Antonio Bega que relatou que continuará com a parceria das Entidades no próximo ano, para a continuidade dos 227 
cursos e atividades, Relatou ainda que o sindicato entrará em recesso, retornando na primeira semana de janeiro. 228 
E desejou à todos boas festas. 10.2 - Informes do Núcleo de Perícia: O Senhor Presidente passou a palavra à 229 
coordenadora do Núcleo, conselheira Maria Gabriela Fernandes da Silva Nauiack que relatou que desde a última 230 
reunião ordinária não ocorreu atividades do Núcleo, entretanto como coordenadora do núcleo de Mediação e 231 
Arbitragem relatou que estão finalizando o estatuto e agora depende de estudos e processos legais para a 232 
implantação da Câmara de Mediação e Arbitragem, com apoio do SINDECON-PR, dos economistas Euclides 233 
Cavalheiro e Angeliz Suckow e que nos próximos meses teremos a definição e a regulamentação de forma 234 
oficial para iniciar os trabalhos em nosso Conselho; 10.3 - Informes do Núcleo de Recuperação Judicial: O 235 
Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino informou que não houve movimentação neste Núcleo desde a 236 
última Reunião Ordinária. 10.4 - Informes do Núcleo Mulher Economista: O Senhor Presidente Eduardo 237 
Andre Cosentino informou que não houve movimentação neste Núcleo desde a última Reunião Ordinária. 10.5 - 238 
Aniversariantes: O Senhor Presidente relatou os aniversariantes desde a última reunião ordinária: Em 13 de 239 
novembro nosso conselheiro Tiago Jazynski, em 19 de novembro a assessora de imprensa Fabiana Lima e no dia 240 
de hoje a conselheira Augusta Pelinski Raiher, à todos nossos votos de felicidades pela data. 10.6 - Espaço para 241 
as palavras finais dos Conselheiros em término de mandato: O Senhor Presidente passou a palavra ao 242 
Conselheiro Efetivo Odisnei Antonio Bega que se despediu e agradeceu o apoio de todos que nos últimos seis 243 
anos ajudaram nessa missão, relatou que participou intensamente nas atividades do Conselho e em especial nas 244 
Comissões Eleitoral e de Tomada de Constas, trabalhos estes que em muito se dedicou e contou com a ajuda de 245 
muita gente, agradeceu ainda ao trabalho de nossos Conselheiros Federais que são nossa voz junto ao Conselho 246 
Federal e como ele, já fez parte desse seleto grupo sabedor dos desafios e propostas que à todo instante vêm das 247 
instâncias superiores. Ao final desejou boas festas à Plenária. O Conselheiro Efetivo Tiago Jazynski relatou em 248 
tom de agradecimento ao apoio dos conselheiros e funcionários do Corecon o ajudando sempre que eram 249 
requisitados, os seis anos de trabalho foram muito bem aproveitados, houve evolução em sua carreira e mesmo 250 
deixando a função de conselheiro do CoreconPR, se coloca à disposição de todos, quando precisarem. Desejou 251 
boas festas a todos. 10.7 – Espaço Para as Palavras Finais do Presidente e do Vice-Presidente: Ao final da 252 
Sessão o Senhor Presidente efetuou a entrega de Certificados aos Conselheiros que estão encerrando o ciclo, 253 
entregando aos presentes e aos Conselheiros que não puderam comparecer, receberão em breve, foram 254 
agraciados os Conselheiros Andréa Cristhine Prodohl Kovalczuk, Luis Alberto Ferreira Garcia, Odisnei Antonio 255 
Bega, Tiago Jazynski, Adriana Ripka, Augusta Pelinski Raiher, Jesus Crepaldi, Rodrigo Rafael de Medeiros 256 
Martins e o Vice-Presidente Celso Machado. O Senhor Vice-Presidente Celso Machado relatou também o 257 
agradecimento pela parceria e agradeceu aos conselheiros, aos delegados e ao corpo funcional do Conselho pela 258 
parceria e trabalho, justificando que nada se faz sozinho e pela fala do Conselheiro Efetivo Juarez Trevisan que o 259 
lançou a concorrer à presidência do CoreconPR em 2023, em tom de agradecimento e parceria acatou o convite 260 
tendo como vice à concorrer a Conselheira Efetiva Andréa Cristhine Prodohl Kovalczuk, relatou ainda que os 261 
Conselheiros fiquem à vontade também se desejarem lançar outras candidaturas. O Senhor Vice-Presidente 262 
entregou um Certificado em agradecimento ao Presidente Eduardo Andre Cosentino. Ao fim desejou boas festas 263 
a todos. 10.8 – Palavra aberta aos Conselheiros: o Conselheiro Efetivo Luis Alberto Ferreira Garcia 264 
parabenizou o presidente Eduardo Andre Cosentino e o vice Celso Machado pela excelente gestão à frente do 265 
Corecon neste ano, de comportamento exemplar, com a energia e capacidade de ambos em trabalhar em prol do 266 
Corecon. Relatou ainda que em contato com a Conselheira Suplente Itaiana Patrícia de Souza está realizando 267 
pesquisas na região de Cascavel e será apresentado um projeto com o tema superendividamento das pessoas, 268 
processos de recuperação judicial e buscar mecanismos que os economistas possam apoiar essa causa e trabalhar 269 
em prol da sociedade em tão importante tema. O Conselheiro Efetivo Juarez Trevisan também agradeceu ao 270 
trabalho do presidente e do vice-presidente à frente do Conselho e também pela parceria com o sindicato dos 271 
economistas e aproveitou o momento e lançou a candidatura do Vice-Presidente Celso Machado para a 272 
presidência em 2023. O Conselheiro Suplente Jesus Crepaldi também agradeceu ao presidente e vice pelo 273 
trabalho e em especial pelo apoio e a visita do Senhor Presidente em Campo Mourão em uma palestra para os 274 
alunos da UNESPAR, relatou que foi excelente e quem ainda não viu ou convidou o faça pois a apresentação do 275 
presidente Cosentino é impecável, ao final desejou a todos um feliz natal e próspero ano novo. O Conselheiro 276 
Suplente José Augusto Soavinsky também agradeceu ao presidente e vice o excelente trabalho no ano de 2022 e 277 
justificou as ausências presenciais nas reuniões Ordinárias pelos motivos profissionais e palestras com tema 278 
sobriedade contra as drogas, como economista leva a todas as regiões do Paraná conforto às famílias e o combate 279 
às drogas, desejou aos presentes um feliz natal e 2023 de muitas conquistas. O Conselheiro Efetivo Celso 280 



 
 
 
 
 
Bernardo relatou a emoção do Conselheiro Odisnei Bega e agradeceu ao presidente e vice, desejando-lhes 281 
felicidades e gratidão e se sentiu honrado em trabalhar com pessoas deste mais elevado nível. O Conselheiro 282 
Efetivo Laércio Rodrigues de Oliveira relatou em tom de agradecimento e aprendeu a respeitar e elogiar o 283 
trabalho do Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino e seu vice Celso Machado, desejou sucesso aos dois em 284 
suas vidas e deseja felicidades ao Conselheiro Celso Machado na condução como presidente, se assim for 285 
decidido para 2023, desejou feliz natal e ótimo ano novo à todos. A Conselheira Federal Maria de Fatima 286 
Miranda relatou e agradeceu o apoio do Corecon e sua parte administrativa e citou que como o Conselheiro 287 
Efetivo Odisnei Antonio Bega já passou pelo Cofecon, é sabedor dos desafios que enfrenta em todo o sistema, 288 
relatou que nas reuniões somos sempre citados pelo profissionalismo, competência e ajuda que o CoreconPR, 289 
desde a presidência até aos funcionários entregam e colaboram com outros regionais sempre que são contatados 290 
e o pioneirismo é digno de elogio. E ainda parabenizou ao Senhor Presidente e Vice pelo trabalho digno e 291 
honroso à frente de nosso Conselho. O Gerente Executivo do Corecon, Amarildo de Souza Santos relatou em 292 
agradecimento e apoio do Senhor Presidente Eduardo e do Vice Celso pelo ano difícil que passamos, os embates 293 
contra o Cofecon como foi de conhecimento de todos neste Plenário as dificuldades que se apresentavam e muito 294 
nos desgastou. Mas com fé conseguimos realizar nosso trabalho e saímos muito fortalecidos. A Conselheira 295 
Maria Gabriela da Silva Fernandes Nauiack agradeceu o trabalho do Senhor Presidente, agradeceu a 296 
oportunidade de trabalhar em importantes comissões e se colocou à disposição, se assim for desejo do candidato 297 
Celso Machado, para contribuir na continuidade do trabalho em 2023. 10.9 - Próxima Reunião Plenária: O 298 
Senhor Presidente agradeceu a paciência, o apoio, o respeito e a cordialidades de todos que o ajudaram nestes 299 
dois últimos anos, relatou que neste Natal façam uma prece, em agradecimento pois com os desafios que a 300 
pandemia nos colocou, estamos aqui com saúde e com nossas famílias, tenham um 2023 iluminado e com muita 301 
paz em seus lares. Ao término desta reunião convidou a todos os presentes e aos que de forma remota possa se 302 
deslocar ao Conselho, para um jantar de confraternização. A próxima Reunião Extraordinária está prevista para o 303 
dia 05 de janeiro de 2023, no formato híbrido, com a primeira convocação às 14 horas e segunda convocação às 304 
14 horas e trinta minutos. 10.10. Participação de todos os ex-presidentes nas Reuniões Plenárias deste 305 
Conselho, com direito a voz e não a voto: O Senhor Presidente relatou que o Conselho, em seu mandato este 306 
ano, vem recebendo críticas de ex-presidentes contrários as decisões apreciadas e decididas recentemente em 307 
 Plenárias; e, pela falta de convite a participar das reuniões, convites estes que desde 2008 foram decididas e 308 
 encaminhadas com frequência, e abriu espaço para que ex-presidentes pudessem acompanhar as reuniões 309 
Ordinárias, entretanto com a pandemia as reuniões, como é de conhecimento de todos, passaram a ser no formato 310 
virtual e os convites continuaram a ser enviados, mas com pouquíssima e até nenhuma adesão deste seleto grupo, 311 
diante disso acabamos por não mais enviar e-mails. Relatou ainda que para espanto as críticas foram aumentando 312 
nos últimos meses. Após discussão deste assunto, a Plenária decidiu revogar esse convite e, como as reuniões e o 313 
calendário destas reuniões Plenárias são públicas, transmitidas de forma online e estão no portal da 314 
Transparência e no site do Corecon. Caso haja interesse em participar, qualquer economista, seja ex-presidente, 315 
ex-conselheiro e membros da sociedade, basta comunicar ao Conselho com antecedência, que será 316 
disponibilizado o link de acesso da internet para acompanhar a reunião  ordinária na data e horário previsto, e 317 
que o Corecon possui um grupo de Whatsapp exclusivo a atender ex- presidentes , além de uma comissão de ex-318 
presidentes, coordenada pelo presidente do CoreconPR, que pode ser acionada por qualquer ex-presidente e que 319 
se por ventura houver algum assunto pertinente esse é mais um dos canais disponíveis que o Conselho têm à 320 
disposição. Após debate, a plenária, através da Resolução 017/2022, revoga, em sua totalidade, a 320 Resolução 321 
nº 008/2008 deste Conselho Regional de Economia, que previa a realização de convite expresso a  todos os Ex-322 
Presidentes deste Conselho Regional para, querendo, comparecerem às Sessões Plenárias Ordinárias e 323 
Extraordinárias, além de direito a assento e voz. 10.11. Privatização da COPEL: O Senhor Presidente relatou 324 
que demonstrou preocupação com as notícias e repercussão sobre a situação da venda da COPEL. Pediu que se 325 
registre em Ata que devido a urgência do fato, foi discutido o tema no grupo de whatsapp dos Conselheiros e em 326 
2ª. Instância novamente discutido em reunião Plenária e ficou decidido pelo voto, da não publicação de Nota 327 
Oficial por parte deste Conselho referente este assunto, pacificando de vez essa discussão. 10.12. Ações 328 
CoreconPR Gestão 2021 e 2022 O Senhor Presidente Eduardo Andre Cosentino relatou a prestação de contas 329 
de seu mandato à frente deste Plenário nos anos de 2021 e 2022 onde a dedicação foi além das reuniões 330 
Plenárias, reuniões de trabalho, seja presencial ou virtual e entendeu as dificuldades, os desafios e o trabalho que 331 
como Autarquia nosso Conselho realiza, citou algumas das principais ações realizadas tais como as visitas que 332 
retornaram de forma presencial, modernização das informações do Portal da Transparência do site do 333 
CoreconPR, adequação à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD também no site, realização de cursos na 334 
parceria com o SINDECON-PR, convênios novos com o SINDAFEP, Laboratório Carboracy Kosop, JUCEPAR, 335 
além da renovação dos demais que já possuíamos em benefício dos economistas; implantação do novo sistema 336 



 
 
 
 
 
de base de dados – pioneirismo no Sistema Cofecon/Corecons; comemorações alusivas aos Setenta Anos da 337 
profissão do Economista com exposição na mídia, carta de gratidão aos economistas de registros mais antigos e 338 
aos atuais, brinde e mensagens de carinho; várias publicações de artigos de economistas; trabalho de defesa na 339 
representatividade dos economistas juntos ao Tribunal de Justiça do Paraná; aproximação com o CRA e CRC-PR 340 
no campo de atuação profissional; participação no Programa Descomplica Paraná; presidência da cadeira do 341 
Comitê de Olho na Transparência; participação atuante no Movimento Pró-Paraná em ações de infraestrutura de 342 
portos, rodovias e ferrovias; participação no Comitê de Estudos e Diagnósticos da Competitividade no Estado do 343 
Paraná; reformas emergenciais na sede do Corecon; aquisição de computadores, ampliação do arquivo; 344 
participação em congressos e eventos como ADEPAR, SINCE, ENESUL, CBE entre outros sempre com 345 
destaque de nossos participantes; retomada e pioneirismo de eventos online como EPECO, ENESUL, 346 
Perspectivas da Economia com excelentes debates; pioneirismo e modelo para o Sistema nos registros online, 347 
registros de economistas do exterior, sistema contábil, migração para o sistema BRC; retomada do Projeto 348 
EnTenda de Economia nas principais cidades do Estado; com a colaboração dos Conselheiros estudos e 349 
aplicação de um Programa de Demissão Voluntária que vai trazer benefícios futuros à saúde financeira do 350 
Conselho; a finalização da expedição do Alvará junto a prefeitura de Curitiba que vai economizar em muito com 351 
as reformas estruturais previstas em nosso prédio; nova licitação para a contratação de novo escritório contábil; 352 
recebemos a auditoria da Comissão de Tomada de Contas do Cofecon motivo de embate, desgaste, muito 353 
trabalho e no final tivemos apoio da maioria dos Regionais que puderam ver como trabalhamos e estão 354 
registrados nos relatórios entregues ao Cofecon; apoio à recondução da conselheira Maria de Fatima Miranda no 355 
Cofecon; participação do conselheiro Jesus Crepaldi em organizar as caravanas nos eventos de economia dentro 356 
e fora do Estado; realização de doze reuniões plenárias em 2022, nove ordinárias; e o mais importante uma 357 
mudança na curva de registros versos cancelamentos que, através dos registros online facilitou e muito ao 358 
bacharel interessado e a rapidez em conseguir o seu Registro Profissional; entrevistas de nossos conselheiros e 359 
delegados aos veículos de comunicação em parceria com nossa assessoria de imprensa; ao projeto e aplicação do 360 
Acordo Coletivo de Trabalho com metas e que garantiu um reforço nas contas do Conselho com a participação 361 
dos funcionários e que também obtiveram ganhos em seus salários; dentre as realizações nominadas ficou 362 
registrado o agradecimento especial aos Conselheiros deste mandato e do anterior, do quadro funcional do 363 
Conselho, do vice-presidente Celso Machado, ao gerente Amarildo e assessor Gilberto que muito nos ajudaram e 364 
fazem o Corecon ser essa realidade. O Senhor Presidente agradeceu à todos os presentes nesta Sessão presencial 365 
e virtual. 11 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, o Senhor Presidente agradece presença de todos e às 366 
dezoito horas dá por encerrados os trabalhos, dos quais eu, Gilberto Coelho de Miranda Junior, Assessor da 367 
Presidência, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelo Presidente e Gerente 368 
Executivo do Conselho Regional de Economia da 6ª Região/PR. Curitiba, ao décimo nono dia do mês de 369 
dezembro de 2022. 370 
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