
 
 
 
 
 
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 
 371 
 372 
 373 
Eduardo Andre Cosentino 374 
Presidente 375 
 376 
 377 
 378 
Amarildo de Souza Santos 379 
Gerente Executivo 380 
 381 
 382 
 383 
Gilberto Coelho de Miranda Junior 384 
Assessor Especial da Presidência 385 


