
RESUMO DO CURRICULUM VITAE DE 
MOACYR TAPITANGA HUY 

 

MOACYR TAPITANGA HUY, era filho de Antenor Cornelsen Huy e Joina Palmira 
Tapitanga Huy, nasceu em 06/02/1925, na cidade de Campinha Grande do Sul, PR. 
 
A sua formação profissional começou em 1959, quando se formou pela Escola Técnica de 
Plácido e Silva, como Técnico em Contabilidade. 
 
Em 15/12/1963, se formou como Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais, pela 
Faculdade de Ciências Econômicas do Paraná. Registrando-se no CRCPR na categoria 
de contador sob o n.º 4667. 
 
Dando continuidade aos seus estudos, fez alguns cursos de extensão e em 1975 se 
formou pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná, em Bacharel em Administração de 
Empresas. 
 
Foi nomeado Contador nível 25 no Departamento de Águas e Energia Elétrica, pelo 
Decreto n.º 14426, de 16/03/1964, onde exerceu as funções de chefia da seção de 
contabilidade e a chefia da Divisão Administrativa, e respondendo ainda pela Assistência 
Administrativa desse  Departamento. 
 
Pertenceu ao quadro funcional da Surehma – Superintendência dos Recursos Hídricos e 
Meio Ambiente do Paraná. Autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Interior, onde 
ocupou o cargo de Técnico Especializado, e chefiava o Núcleo Administrativo. 
 
Foi Conselheiro do CRCPR, na categoria de contador, eleito em novembro de 1975, para 
o mandato 1976/1979. Reeleito em novembro de 1979, para o mandato 1980/1983. 
Presidente do CRCPR, eleito pelo plenário em janeiro de 1978, para o biênio 1978/1979 e 
reeleito em janeiro de 1980, para o biênio 1980/1981. 
 
Foi um dos FUNDADORES da Academia de Ciências Contábeis do Paraná, ocupou a 
cadeira de nº 02  e teve como seu patrono o contabilista Octavio de Almeida. 
 
Tomou posse como presidente da Academia em 21/09/1989 para a gestão de 1989 a 
1991. 
 
Faleceu com 78 anos de idade em 29/01/2003, deixando saudosas lembranças de uma 
pessoa que fez muitos amigos e que sempre participou ativamente de todas as atividades 
e festividades da Academia de Ciências Contábeis do Paraná. 
 

Os seus amigos acadêmicos se sentem orgulhosos em terem tido a oportunidade de 
conviver com colega do naipe do saudoso MOACYR TAPITANGA HUY.  


