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CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 6ª REGIÃO - PR 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2010 
 
 
Presidente: Economista Maria de Fátima Miranda 
Vice-Presidente: Economista Eduardo Moreira Garcia 
Gerente Executivo: Amarildo de Souza Santos 
 
 
1) FINALIDADES INSTITUCIONAIS DA ENTIDADE 
 
O Conselho Regional de Economia da 6ª Região – CORECON-PR, com jurisdição 
no Estado do Paraná, tem como suas principais atribuições fiscalizar a profissão de 
economista assim como organizar e manter o registro profissional dos economistas, 
conforme determinação legal dada pela Lei 1.411/51. 
 
O CORECON-PR também responde pelo registro de pessoas jurídicas que atuam 
em atividades econômicas, assim definidas no supracitado diploma legal, legislação 
complementar e resoluções emanadas do Conselho Federal de Economia 
(COFECON). 
 
Incumbe ao CORECON-PR zelar pela preservação do espaço profissional do 
economista, garantido pela legislação, o que faz através da fiscalização e ações 
judiciais específicas. 
 
 
2) PLANO DE TRABALHO E ATIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2010 
 
Corroborando com o trabalho iniciado em gestões anteriores, o Conselho Regional 
de Economia do Paraná – CORECON-PR continua “arrumando a casa”. 
 
Em 2010, o CORECON-PR realizou ações administrativas para aperfeiçoar o 
trabalho desenvolvido por esta autarquia federal, buscando sempre o aprimoramento 
da forma de conduzir a administração pública e o atendimento dos interesses dos 
Economistas do Paraná. 
 
Além disso, este Conselho também direcionou suas atividades na  realização do 
projeto contínuo de ações realizadas na ocasião das festividades do “Dia do 
Economista”, em 13 de agosto de cada ano, aniversário da Lei 1.411/51 que 
regulamenta a profissão do Economista no Brasil, com pelo menos uma atividade 
obrigatoriamente no dia 13 de agosto, para fomentar a discussão econômica como 
também fortalecer a presença e a importância do profissional Economista na 
sociedade. 
 
 



 2

3) PRINCIPAIS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 
3.1 - Novo Plano de Cargos e Salários 
 
Dando continuidade ao projeto criado em 2009 pela necessidade de revisão do 
Plano de Cargos e Salários dos funcionários do CORECON-PR, foi homologado pelo 
plenário em 2010 o novo plano bem como realizadas adequações nos salários dos 
colaboradores. 
 
3.2 - Processos Licitatórios do Corecon-PR 
 
No exercício de 2010, ocorreram diversos processos licitatórios, na modalidade 
convite: foram realizados pelo Corecon-PR, para contração de assessoria de 
imprensa regular e marketing como também para elaborar um Plano de 
Comunicação para o CORECON-PR, Contratação de empresa especializada para 
prestar serviços de contabilidade, elaboração de folha de pagamento e assessoria 
contábil-financeira e compra/venda de veículo para os trabalhos externos do 
CORECON-PR, principalmente da Fiscalização,  
 
Os certames para abertura dos invólucros contendo a documentação e propostas 
ocorreram em 24 de fevereiro de 2010(assessoria de imprensa), 22 de junho e 14  
de julho de 2010(compra/venda de veículo) e 17 dezembro de 2010 (assessoria 
contábil e imprensa para o exercício de 2011). 
 
Na licitação para contratação de empresa especializada para prestar serviços de 
assessoria de imprensa regular e marketing como também para elaborar um Plano 
de Comunicação para o CORECON-PR, verificou-se a participação das empresas 
verificou-se a participação das seguintes licitantes: Dumas e Bernardi Assessoria de 
Comunicação Ltda., Oficina da Notícia Ltda. e Fonte Comunicação e Publicidade 
Ltda. Pelos valores apresentados, e não havendo nenhuma objeção por parte dos 
demais interessados, declarou-se vencedora do certame a empresa Dumas e 
Bernardi Assessoria de Comunicação Ltda. 
 
Foram abertos dos certames para compra/venda de veículo para CORECON, na 
primeira não houve participantes e na segunda realizada em 14 de julho de 2010, 
verificou-se somente a participação de 1(um) licitante a Empresa Servopa S/A 
Comércio e Indústria e constatou-se que o veículo objeto de compra apresentado na 
proposta pela licitante não estava de acordo com o item 1.1. exigido no edital, assim 
a proposta foi desclassificada. Conforme previsto no artigo 48, parágrafo 3º da Lei 
8666/1993, foi encaminhado ofício a licitante, para que no prazo de três dias úteis 
apresentasse nova proposta em conformidade ao previsto no edital. A licitante 
apresentou nova proposta atendendo as exigências do Edital e pelos valores 
apresentados, e não havendo nenhuma objeção, a mesma foi declarada a 
vencedora do certame. 
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No tocante à licitação para contratação de empresa especializada para prestar 
serviços de contabilidade, elaboração de folha de pagamento e assessoria contábil-
financeira para o exercício de 2011, verificou-se a participação das empresas Nova 
Homan Consultoria Ltda, Ratione Valori Organização Contábil Sociedade Simples 
Ltda. e a Contadora Elisângela de F. Mazaroto. Pelos valores apresentados, e não 
havendo nenhuma objeção por parte dos demais interessados, declarou-se 
vencedora do certame a empresa Ratione Valori Organização Contábil S/S Ltda., a 
qual apresentou o menor preço entre os participantes. 
 
 
4) PRINCIPAIS AÇÕES INSTITUCIONAIS 
 
Várias atividades foram desenvolvidas, além das institucionais, razão da existência 
dos conselhos regionais. Destacamos: 20º Prêmio Paraná de Economia e 5º Prêmio 
BRDE de Desenvolvimento, 2º Prêmio Economista Paranaense do Ano, Projeto 
EnTenda Economia e a elaboração da Cartilha de Finanças Pessoais. 
 
Debates, no projeto Discutindo Economia foram realizados, com o intuito de levar a 
opinião dos economistas sobre temas da atualidade, de maior relevância, para o 
conhecimento da sociedade.  O Novo Código Florestal e Perspectivas da Economia 
para 2011 – o Câmbio e a Desindustrialização, todos com a participação de diversos 
veículos da imprensa e convidados. 
 
Em parceria com o BRDE, recebemos acadêmicos de várias Instituições de Ensino 
do Estado, para visita técnica ao BRDE, Bacen e Conselho Regional de Economia –
PR. 
 
4.1 - Projeto Dia do Economista 
 
O projeto teve como objetivo a criação de um programa contínuo de ações 
realizadas na ocasião das festividades do “Dia do Economista”, em 13 de agosto de 
cada ano, aniversário da Lei 1.411/51 que regulamenta a profissão do Economista 
no Brasil, com pelo menos uma atividade obrigatoriamente no dia 13 de agosto, para 
fomentar a discussão econômica como também fortalecer a presença e a 
importância do profissional Economista na sociedade. 

 
A data do “Dia do Economista” é a mais adequada para incentivar os debates sobre 
o Cenário Econômico atual bem como os reflexos na Economia do Paraná e do 
Brasil. 

 
Assim, as atividades que foram propostas para a comemoração do aniversário da 
Profissão de Economista no país, necessariamente, contemplaram palestras e 
debates sobre temas ligados à Economia atual. 
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4.1 - EnTenda de Economia 

No dia 13 de agosto, o Conselho Regional de Economia do Paraná (Corecon-Pr) 
realizou o Projeto EnTenda de Economia. Economistas, professores e estudantes 
tiveram a oportunidade de conhecer de perto as dificuldades da população 
paranaense para organizar o orçamento doméstico. O evento que aconteceu nas 
cidades de Curitiba, Guarapuava, Maringá e Cascavel, atraiu milhares de pessoas 
que aproveitaram o “Dia do Economista” para tirar suas dúvidas sobre como 
organizar as finanças. 

O projeto “EnTenda de Economia”, que é realizado no  Dia do Economista, foi 
promovido pela segunda vez em Curitiba. Neste ano, ele ganhou mais expressão 
com a realização em outras cidades do Paraná. Este evento surgiu com o objetivo 
de destacar a importância do economista para a sociedade. 

As pessoas que passaram pelos locais do evento, além do atendimento dos 
professores, acadêmicos e profissionais de economia, ainda puderam levar para 
casa, gratuitamente, a nova cartilha “EnTENDA DE ECONOMIA: Dicas para o 
Consumo Consciente”, elaborada pelo Departamento de Economia da Universidade 
Federal do Paraná em Parceria com o Corecon-Pr.  

Com ampla divulgação da mídia, as pessoas foram até as tendas instaladas para 
receber orientações de como equilibrar suas finanças e sanar dúvidas sobre taxas 
de juros, empréstimos pessoais, de qual a maneira mais correta de quitar suas 
dívidas, as melhores formas de investimentos, uso do cartão de crédito e do cheque 
especial, aplicação na bolsa de valores, entre outros.  

4.2 Cartilha educativa do Corecon-PR para um consumo consciente 
 
No evento “EnTenda de Economia”, realizado no dia 13 de agosto, o Conselho 
Regional de Economia do Paraná (Corecon-Pr) lançou a cartilha educativa 
“EnTENDA DE ECONOMIA – Dicas para o Consumo Consciente”. O material, 
elaborado pelo Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná em 
parceria com o Corecon-Pr, teve distribuição gratuita. A cartilha permite que a 
população possa obter esclarecimentos de dúvidas freqüentes e receber 
informações sobre algumas medidas básicas que podem ser adotados para 
melhorar o orçamento doméstico.  

No “EnTENDA DE ECONOMIA – Dicas para o consumo consciente”, vários 
assuntos e situações são abordadas, como as condições de perda de emprego, 
gastos inesperados, divórcio, como lidar com dívidas, entre outros.  A cartilha não 
prevê somente gastos, mas também investimentos. Os profissionais indicam as 
formas de poupar, além de dicas. Nela consta ainda um alerta de que comprar à 
vista é sempre melhor do que  a prazo e evitar aquisições por impulso, entre outras 
situações do dia a dia vividas pelos consumidores. 
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4.3 - II Prêmio Economista Paranaense do Ano  
 
O Prêmio Economista Paranaense do Ano foi instituído pelo CORECON-PR para 
valorizar o trabalho realizado por muitos Economistas do estado, como também de 
jornalistas econômicos, de fundamental importância para o desenvolvimento do 
Paraná. 
 
Integrando o calendário da programação das festividades preparadas pelo Corecon-
Pr para o Dia do Economista, comemorado em 13 de agosto, o Conselho promoveu 
na noite deste dia a entrega do 2º Prêmio Economista Paranaense do Ano. A 
premiação concedida aos vencedores das categorias Economista Paranaense do 
Ano, Jornalista Econômico do Ano e Economista Acadêmico do Ano foi realizada no 
Restaurante Dom Antonio, em Santa Felicidade. O evento foi voltado para 
economistas, imprensa e autoridades convidadas. 
  
O Prêmio Economista Paranaense do Ano teve como objetivo valorizar o trabalho 
realizado por economistas que se destacam no setor acadêmico e no mercado, bem 
como jornalistas e comentaristas econômicos. Por meio dessa iniciativa, o Corecon-
Pr pretende homenagear e incentivar os Economistas que realizam ações 
importantes para o Paraná, além dos profissionais de imprensa, que colaboram para 
a divulgação de informações ligadas à economia, com o reconhecimento dos 
trabalhos desenvolvidos pela classe.   
  
A categoria “Economista Acadêmico do Ano” é voltada aos economistas que se 
destacam na atividade acadêmica em benefício da produção científica do Estado do 
Paraná. Já a “Jornalista Econômico do Ano”, é destinada a premiar o jornalista que 
se destacou na atividade profissional ou em trabalhos em benefício do Estado do 
Paraná, da coletividade ou da classe dos economistas. A categoria “Economista 
Paranaense do Ano” tem a finalidade de premiar o economista que se destacou na 
atividade profissional ou em trabalhos em benefício do Estado, da coletividade ou da 
classe.  

Na categoria “Economista Paranaense do Ano”, instituída com a finalidade de 
premiar o economista que se destacou na atividade profissional ou em trabalhos em 
benefício do Estado, da coletividade ou da classe, destacou em primeiro lugar o 
diretor de Planejamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 
(BRDE), José Moraes Neto. Em segundo lugar, ficou a economista Gilda Matilde 
Bozza Borges,  assessora do Departamento Técnico Econômico e Coordenadora da 
Conjuntura Agropecuária da Federação da Agricultura do Estado do Paraná. O 
economista da Federação das Indústrias no Estado do Paraná (FIEP), Roberto 
Zurcher,  foi classificado na terceira posição. 

A categoria “Economista Acadêmico do Ano” voltada a homenagear os economistas 
que se destacam na atividade acadêmica em benefício da produção científica do 
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Estado do Paraná, teve como vencedor o economista Christian Luiz da Silva, pós-
doutor e professor de Economia e do Doutorado em Tecnologia da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Em segundo lugar ficou o economista 
José Roberto Pinheiro de Melo, professor adjunto da Universidade Estadual de 
Maringá e Conselheiro do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. O 
economista Ricardo Kureski, professor da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUC-PR) e economista-pesquisador do Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social, conquistou a terceira posição. 

Destinada a premiar os jornalistas que se destacam na atividade profissional ou em 
trabalhos em benefício do Estado do Paraná, da coletividade ou da classe dos 
economistas. A jornalista Mirian Gasparin, comentarista da rádio Band News e do 
Jornale, ficou em primeiro lugar na categoria, seguida por Andréa Bertoldi, do jornal 
Folha de Londrina e Cristina Rios, do jornal Gazeta do Povo. 

4.4 - 20º Prêmio Paraná de Economia e 4º Prêmio BRDE de Desenvolvimento 

Em parceria com o BRDE, o Conselho Regional de Economia do Paraná (Corecon-
PR) realizou no dia 27 de agosto a solenidade de entrega do 20º Prêmio Paraná de 
Economia e do 5º Prêmio BRDE de Desenvolvimento. A premiação aconteceu em 
Cascavel, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), no mini-
auditório II. Durante o evento, que teve como objetivo estimular e valorizar a 
produção científica ligada à economia paranaense pura e aplicada, além de 
incentivar a pesquisa e a investigação econômica pelos profissionais da área, foi 
prestada uma homenagem aos 30 anos do curso de Ciências Econômicas da 
Unioeste.  

A divulgação dos vencedores iniciou pelo Prêmio Paraná de Economia, que é 
destinado às categorias Economia Paranaense e Economia Pura e Aplicada. O 
economista Rodrigo Rodrigues de Azevedo (Unioeste - Toledo) foi o grande 
vencedor com o trabalho Distribuição Setorial do Emprego na Mesorregião Oeste do 
Estado do Paraná 1996 / 2007, na categoria Economia Paranaense. Pela categoria 
Economia Pura e Aplicada, o primeiro lugar ficou com o economista Antonio Augusto 
de Jesus Godoy (Universidade Estadual de Maringá UEM), com o título do trabalho 
New Finance: Econofísica e Finanças Comportamentais, Abordagens 
Contemporâneas da Teoria de Finanças Aplicadas ao Mercado de Capitais.  

O Corecon-Pr promoveu, pelo quinto ano consecutivo, com o Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), o Prêmio BRDE de Desenvolvimento, que 
por meio de um concurso de artigos técnicos visa incentivar a pesquisa e a 
investigação econômica pelos profissionais de economia. Nesta edição, os artigos 
tiveram como tema “Mecanismos e Propostas para Acelerar o Desenvolvimento 
Local e ou Regional”.  

O primeiro lugar nesta edição ficou com Rosangela Maria Pontili, Mestre em 
Economia Aplicada e Janete Leige Lopes, Doutora em Economia Aplicada, com o 
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artigo “Inserção Precoce no Mercado de Trabalho e Baixo Nível de Escolaridade 
como Condicionantes da Renda Pessoal no Futuro e do Crescimento Econômico: 
análise e aplicação de um modelo probit comparando o Paraná, a Região Sul e o 
Brasil”.  As vencedoras são professoras da Fecilcam (Faculdade Estadual de 
Ciências e Letras de Campo Mourão) e receberam pelo estudo o valor de R$ 5 mil.  

O segundo lugar que ofereceu o prêmio de R$ 3 mil ficou com a Doutora em 
Economia e professora da UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) Augusta 
Pelinski Raiher, que concorreu com o artigo “O Capital Humano e sua Influência no 
Crescimento Econômico das Microrregiões Paranaenses”.  

O artigo com o tema “Mecanismos e Propostas para Acelerar o Desenvolvimento 
Local e Regional no Paraná”, apresentado por Jandir Ferrera de Lima, Doutor em 
Desenvolvimento Econômico pela  Université du Québec e Lucir Reinaldo Alves, 
Mestre em Desenvolvimento Regional, ambos professores da UNIOESTE, em 
Toledo, ficou com o terceiro lugar no concurso e recebeu como premiação o valor de 
R$ 2 mil. 

4.5 - Campanha Nacional de Recadastramento  

No dia 09 de fevereiro, o Conselho Regional de Economia do Paraná realizou a 
doação de 370 latas de leite arrecadadas por meio da Campanha Nacional de 
Recadastramento do Conselho Federal de Economia (Cofecon), que tinha como 
objetivo promover a substituição da carteira profissional em papel para o novo 
modelo em cartão (policarbonato) a qual, será um instrumento de fortalecimento da 
categoria, por meio de um recadastramento dos profissionais em âmbito nacional. A 
doação dos economistas, que fizeram o recadastramento, beneficiou duas entidades 
que atendem crianças, a Padre João Ceconello e o Pequeno Cotolengo. O Corecon-
PR foi representado no ato da doação pela presidente Maria de Fátima Miranda e 
pelo gerente Amarildo de Souza Santos.  

4.6 - Debates Econômicos 
 
Para discutir um dos assuntos de relevância do momento que estão relacionados à 
economia, o Corecon-Pr lançou neste ano o evento “Discutindo Economia”, que leva 
à discussão temas atuais e que preocupam a sociedade. Em 2010, o Conselho 
promoveu dois encontros com economistas, um para discutir “O Impacto do Novo 
Código Florestal na Economia Paranaense” e outro para debater “As Perspectivas 
da Economia para 2011 – O Câmbio e a Desvalorização”. 
 
Impacto do Novo Código Florestal na Economia Paranaense 
No dia 22 de março, o evento “Discutindo Economia”  promoveu uma discussão 
democrática sobre  as propostas de alteração no Código Florestal Brasileiro.  De um 
lado, os especialistas ligados ao meio ambiente e o agronegócio alertaram sobre a 
importância da aplicação do novo código, e de outro,  os economistas alertaram para 
os impactos para agricultura, que com a redução da área para plantio afetaria 
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diretamente a renda familiar. De acordo com o estudo da Federação da Agricultura 
do Estado do Paraná (FAEP) apresentada no debate, o Paraná perderia R$ 8 
bilhões com a redução em torno de 18% das áreas cultivadas em atendimento a 
proposta. 
 
No encontro estiveram presentes o economista da Federação da Agricultura no 
Estado do Paraná (FAEP) e conselheiro do Corecon-Pr, Pedro Augusto Loyola 
Júnior; a consultora jurídica da Frente Parlamentar da Agropecuária, Samanta 
Peneda;  a jornalista e autora de livros na área ambiental, Teresa Urban e o diretor 
da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem (SPVS), Clóvis Borges.  

Interferência do câmbio na economia foi tema de debate 

Realizado no dia 23 de novembro, o “Discutindo Economia”, que teve como tema “As 
Perspectivas da Economia para 2011 – O Câmbio e a Desindustrialização”, contou 
com a presença de especialistas do agronegócio, indústria, mercado e emprego, que 
avaliaram as conseqüências da desvalorização do dólar para a economia 
paranaense e brasileira. Promovido pelo Conselho Regional de Economia do Paraná 
(Corecon-Pr), o evento reuniu diversos veículos da imprensa que acompanharam o 
debate e repercutiram na mídia.   

Luciano Nakabashi, economista e professor da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), o economista da FIEP (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), 
Roberto Zurcher, o economista do Dieese, Fabiano Camargo da Silva,  o agrônomo 
e mestre em economia Eugênio Estefanelo, da Conab (Companhia Nacional de 
Abastecimento) e o economista da PUC-PR, Carlos Magno Bittencourt fizeram uma 
projeção do crescimento econômico para 2011. Segundo eles, o Brasil deve perder 
competitividade perante os produtos importados devido a valorização do 
real diante do dólar, mas que não deverá ser tão significativo, já que as atividades 
do agronegócio devem continuar em alta.  

4.7 - Visitas  de Estudantes de Economia   

Nos meses de outubro e novembro, o Conselho Regional de Economia do Paraná 
(Corecon-PR) recebeu a visita de alunos do curso de economia da Unicentro 
Campus Avançado de Laranjeiras do Sul, da Unioeste/Cascavel, da Unicentro/ 
Guarapuava e da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Os acadêmicos 
estiveram em Curitiba para conhecerem a sede do Conselho, as instalações do 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e o Banco Central do 
Brasil (BACEN). 
 
4.8 - CORECON na Mídia 
 
Com objetivo de valorizar a atuação do economista, destacando a sua importância 
na discussão de assuntos relevantes para a sociedade, além de dar mais visibilidade 
à categoria e ao Conselho, no ano de 2010 foram promovidos diversos eventos e 
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agendadas entrevistas junto aos veículos de comunicação. A imprensa 
correspondeu e inseriu entrevistas e divulgou os eventos realizados pelo  Corecon-
Pr.  
 
Nesses onze meses de trabalho desenvolvido pela assessoria de imprensa e 
marketing, o Corecon-Pr totalizou como retorno de mídia, pelos espaços gratuitos 
alcançados pela equipe de comunicação, no formato de mídia espontânea, o valor 
de R$ 1.767.908,00, de janeiro a novembro de 2010.   
 
4.9 – Visitas a Instituições de Ensino e Delegacias do Interior 
 
Em 2010 o Conselho, através de sua presidente e vice-presidente, realizou diversas 
visitas nas Instituições de Ensino Superior e Delegacias Regionais com a finalidade 
de divulgar ações do CORECON-PR, bem como levantar os principais problemas 
vividos pelas IES e Delegacias do interior. 
 
4.10 - Cursos realizados em 2010  
 
Os cursos realizados com o apoio institucional do CORECON-PR, no ano de 2010, 
foram: 
 
4.10.1 - Curso de Comércio Exterior – operações de importação, exportação e 
despacho aduaneiro realizado em Curitiba nos dias 25 e 26 de janeiro de 2010, 
coordenado pelo Economista Daniel Rodrigues Poit. 
 
4.10.2 - Curso Preparatório para o Exame Nacional da Anpec, realizado em Curitiba 
no período de 15 de maio a 25 de setembro de 2010, coordenado pelo Economista 
Luciano Nakabashi. 

4.10.3 - Curso Prático de Matemática Financeira, realizado em Cascavel no período 
de 21 de agosto a 4 de setembro de 2010, em parceria com a Empresa Peris 
Consultoria e coordenado pelo Economista Alfredo Fonceca Peris. 

4.10.4 - Consultoria Empresarial, realizado em Jaguaríaiva no período de 02 a 30 de 
outubro de 2010, coordenado pela Economista Maria de Fátima Miranda. 

4.10.5 - Consultoria Empresarial, realizado em Ponta Grossa no período de 02 de 
outubro a 26 de novembro de 2010, coordenado pela Economista Maria de Fátima 
Miranda. 

4.10.6 - Curso Calculadora Financeira HP 12c Em Curitiba, realizado em Curitiba no 
período de 18 a 21 de outubro de 2019, em parceria com a Empresa Genial 
Consultoria e coordenado pelo Economista Ernani João Silva. 

4.10.7 - Curso de Custos e Formação de Preços em Cascavel, realizado em 
Cascavel no período de 16 de outubro a 26 de novembro 2010, em parceria com a 
Empresa Peris Consultoria e coordenado pelo Economista Alfredo Fonceca Peris. 
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5 - Convênio e Parcerias. 
 
O CORECON-Pr Iniciou em 2010 projeto para a realização de convênios e parcerias 
com diversas Instituições e empresas, com a finalidade de conceder benefícios aos 
profissionais registrados.  

5.1 - Em 31 de março o CORECON firmou convênio com a Escola Superior de 
Gestão Comercial e Marketing – ESIC. O termo de convênio foi assinado na sede da 
ESIC, pelo vice-presidente do Corecon-Pr, Eduardo Moreira Garcia e pelo diretor da 
ESIC, Carmelo Sánchez.  Os economistas registrados junto ao Conselho Regional 
de Economia do Paraná (Corecon-Pr) passam a contar com o desconto especial nos 
cursos de graduação, pós-graduação e formação executiva na Escola Superior de 
Gestão Comercial e Marketing – ESIC. O Corecon-Pr firmou parceria com a 
instituição para ofertar desconto de 10% nas mensalidades aos profissionais que 
estejam com a anuidade em dia com o Conselho.  

5.2 - Em 11 de junho de 2010 O Conselho Regional de Economia do Paraná  
(Corecon-Pr) firmou parceria de convênio com o Instituto Superior de Administração 
e Economia do Mercosul – ISAE/FGV.  Por meio dessa iniciativa, os profissionais 
registrados ou funcionários do Conselho que se matricularem nos cursos de Pós-
Graduação Lato Sensu, MBA Executivo e Especialização terão desconto de 10%.  A 
assinatura do Termo de Convênio foi realizada na sede do CORECON-PR, em 
Curitiba, pela presidente do Conselho Regional de Economia do Paraná, a 
economista Maria de Fátima Miranda e pelo diretor da instituição, Roberto Canepelle 
Pasinato. O objetivo da parceria é ampliar a oportunidade de acesso dos 
economistas e seus dependentes legais a qualificação profissional. 

5.3 - Em 01 de dezembro de 2010 o CORECON-PR firmou parceria com a empresa 
Lince Publicidade e Propaganda para a prestação de serviços de assessoria web, 
para administração das nas redes sociais do Conselho Orkut, Twitter e Facebook,  
abrangendo informações do CORECON-PR e da área de economia. 
 
 
6 - Outras ações desenvolvidas pelo Corecon-PR no exercício de 2010 

 
6.1 - Realização de Encontros de Delegados Regionais e de coordenadores dos 
cursos de economia na sede do Corecon-PR; 

 
6.2 - Representação do Conselho Regional de Economia do Paraná pelos Diretores 
e Conselheiros, em formaturas nos Cursos de Economia, eventos diversos junto à 
instituições públicas e privadas; 
 
6.3 - Participação ativa do vogal indicado à Junta Comercial do Paraná, economista 
Carlos Magno Andrioli Bittencourt. 
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6.4 - Associação dos Conselhos de Classe do Estado do Paraná – ASCOP. 
Entidade criada em 2009 com a participação de quase todos os Conselhos de 
Classe do Paraná, inclusive o CORECON-PR e tem como finalidade de trabalhar em 
conjunto, para regulamentar e dar direito aos conselhos de definir os valores das  
anuidades. O trabalho iniciou com reuniões mensais e a adesão ao projeto de lei 
que já se encontra em tramite no Congresso Nacional, projeto este, que tem como 
finalidade a regulamentação da situação. 
 
6.5 - Em 2010 os Conselhos Regionais de Economia da Região Sul, reuniram em 
reuniões periódicas de trabalho para debater assuntos operacionais das entidades e 
de interesse da categoria dos três Estados.  
 
6.6 - XV ENESUL – Encontro de Economistas da Região Sul, realizado nos dias 18 e 
19 de novembro de 2010, em Joinville, promovido pelo Corecon-SC em parceria com 
os Conselhos do Rio Grande do Sul e Paraná, apoiados pelo Cofecon. O assunto 
em destaque foi o Movimento Brasil Eficiente que reúne o setor produtivo nacional, 
federações empresariais, empresas de segmentos variados e a sociedade civil na 
busca de uma proposta para reformulação fiscal e tributária. A presidência, 
conselheiros e delegado regional se fizeram presente no evento. O evento contou 
com a presença de economistas gaúchos, catarinenses e paranaenses, além de 
estudantes dos cursos de Economia dos três estados, empresários, profissionais de 
outras áreas interessados na discussão.  
   
7 - Comissões e Diretoria 
 
7.1 - Comissão de Tomada de Contas 
 
Responsável pelo apoio à administração do Corecon-PR, através da análise 
financeira de seus Fluxos de Caixa, Demonstrativos Financeiros, Balancetes, 
Planejamento e Revisão de Orçamentos, e demais atividades inerentes. Presidente 
Antonio Eduardo Nogueira. Membros Efetivos Mirian Beatriz Schneider Braun e Ario 
Taborda Dergint, Membro Suplente Leonardo Deeke Boguszewski. 
 
7.2 - Comissão de Fiscalização 
 
Responsável pelo apoio à área de fiscalização do Corecon-PR, através do relato de 
processos de Registros e Cancelamentos. Atuou prioritariamente em defesa dos 
interesses da categoria, no Setor Público e Privado em conformidade com a Lei 
1.411/51. Presidente: José Augusto Soavinsky. Membros Efetivos: Ario Taborda 
Dergint e Sérgio Lopes. Membro Suplente: Pedro Augusto Martins Loyola Júnior. 
 
7.3 - Comissão de Licitação 
 
Responsável pela condução dos certames, através do julgamento das habilitações e 
das propostas durante o exercício de 2010. Presidente: Juarez Trevisan. Membros 
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Efetivos: Ronei Marcos Buratti e Edmundo Rodrigues da Veiga Neto. Membro 
Suplente: Omar Toufic Raad. 
 
7.4 - Comissão do Prêmio Paraná de Economia 
 
Responsável pela elaboração do edital e regulamento; pela aprovação do material 
publicitário relativo ao evento; pelo recebimento e distribuição das monografias para 
a banca examinadora; pelo apoio no processo de seleção dos membros das bancas 
examinadoras. Teve como coordenador o Economista e Conselheiro Sergio Lopes. 
 
7.5 - Comissão do Regimento Interno 
 
Em dezembro 2010 o plenário do CORECON aprovou as alterações do regimento 
interno o qual será submetido a apreciação e homologação do COFECON. A 
comissão do regimento interno foi coordenada pelo Economista Antonio Agenor 
Denardi com Assessoria do Dr. Carlos Antonio Centenaro. 
 
7.6 - Comissão para regularização do alvará de reforma da sede do CORECON-
PR 
 
Comissão criada em 2010 e coordenada pelo Conselheiro Ario Taborda Dergint, que 
teve como objetivo a regularização de Pendências na regularização do alvará de 
reforma da sede do CORECON-PR junto a Prefeitura Municipal de Curitiba. 
 
7.6.1- Regularização do Imóvel da Nova Sede  
 
Processo em andamento aguardando decisão da Vara de Registros Públicos,   
 
7.8 - Presidência 
 
A Presidência do CORECON/PR respondeu pela coordenação de todos os trabalhos 
administrativos, institucionais e das comissões, conforme exposição no presente 
relatório. 
Presidente: Economista Maria de Fátima Miranda 
 
7.8 - Vice-Presidência 
 
Coube à Vice-Presidência dividir as responsabilidades de representação oficial do 
CORECON-PR com a Presidência. 
Vice-Presidente: Economista Eduardo Garcia 
 
 
8 - Desempenho Financeiro e Orçamentário do CORECON/PR - Exercício 2010 

 
• Saldo Financeiro Disponível em 31.12.09: R$ 550.151,94 
• Saldo Financeiro Disponível em 31.12.10: R$ R$ 698.276,36 
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8.1 - Aspectos relacionados às Receitas Arrecadadas: 
O total da receita arrecadada em 2010 superou o total da receita orçada para o 
período em 30,16 %. 
 
A arrecadação da anuidade de 2010, nos três primeiros meses do ano, equivaleu a 
52,57% do total das Contribuições Sociais arrecadadas no exercício e 48,34% do 
total da receita arrecadada em 2010, tendo em vista que é neste período que se 
concentra a arrecadação da anuidade do exercício. 
 
No final do exercício, as Contribuições Sociais representaram 91,96% do total da 
receita arrecadada. O percentual residual de 8,04% foi composto por: 5,08% de 
Receita Patrimonial, 1,59% de Receitas de Serviços, 0,26% de Transferências 
Correntes, 0,32 de Outras Receitas Correntes e 0,79% de Receitas de Capital.  
 
Embora os esforços para a captação de novos registros, a quantidade de 
economistas registrados manteve-se estável, da mesma forma o percentual de 
inadimplência finalizando o exercício de 2010 em, aproximadamente, 30,69%. 
 
8.2 - Aspectos relacionados às Despesas Efetuadas: 
 
Dentre as despesas gerais do CORECON-PR, cabe salientar: 
 
 

8.2.1 - A continuidade na representação em nome da categoria: 
- A premiação concedida aos laureados no 20º Prêmio Paraná de 

Economia, que contemplou os 3 (três) primeiros colocados em 
cada categoria – Economia Pura e Aplicada  e  Economia 
Paranaense – no total de R$ 8.000,00; 

 
- Conselho também direcionou suas atividades dando continuidade 

as ações realizadas na ocasião das festividades do “Dia do 
Economista”, para fomentar a discussão econômica como 
também fortalecer a presença e a importância do profissional 
Economista na sociedade, que gerou uma despesa na ordem de 
R$ 20.000,00, aproximadamente. 

 
- As despesas de deslocamentos, passagens e diárias, concedidas 

aos Conselheiros para representação em eventos regionais e 
nacionais, que gerou uma despesa na ordem de R$ 55.000,00, 
aproximadamente.  

 
- O empenho máximo de enviar Conselheiros e funcionários para 

participar de eventos regionais e nacionais, propiciando maior 
capacitação destes, bem como a possibilidade de integração e a 
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saudável troca de experiências profissionais com os demais 
integrantes da categoria. 

 

- No ano de 2010, o Corecon-Pr esteve presente nos principais 
veículos de comunicação do Paraná, levando informações 
importantes à população que envolve a economia. Desta forma, 
procurou valorizar a atuação do economista, destacando a sua 
importância na discussão de assuntos relevantes para a 
sociedade e dando mais visibilidade tanto para os economistas 
como para o Conselho. No período de nove meses de trabalho foi 
desenvolvido pela assessoria de imprensa e marketing, que gerou 
uma despesa na ordem de R$ 37.000,00. 

8.2.2 - Cota-parte COFECON: 
 
- Diante do bom desempenho da receita arrecadada no exercício 

2010, a cota-parte COFECON foi no montante de R$ 214.059,01. 
 

 8.2.3 - Despesa de Capital: 
 
- O investimento, principalmente, na reforma e manutenção da 

sede do CORECON-PR, aquisição do novo veículo, aquisição de 
equipamentos de informática e diversos foi no montante de R$ 
64.815,00, sendo R$ 18.689,00 em Obras e Instalações e R$ 
4.176,00 Equipamento de Informática e R$ 41.950,00 Veículos. 

 
9) Conclusão 
 
 
Tendo em vista o relatório acima, com seus itens explicativos, nos cabe concluir 
apenas com o agradecimento aos Conselheiros, Delegados, Vice Presidente e 
Funcionários que em 2010 possibilitaram o Conselho Regional de Economia do 
Paraná, organizar suas finanças, adequar o sistema de administração e pessoal às 
reais necessidades de um Conselho de Fiscalização de Profissão e, ainda, utilizar 
parte dos seus recursos para manutenção da nova sede cada vez mais funcional, a 
altura das atuais necessidades da instituição. 
 
 

Curitiba, 31 de dezembro de 2010. 
 
 

Econ. Maria de Fátima Miranda  Economista Eduardo Moreira Garcia  
Presidente exercício 2010           Vice-Presidente exercício de 2010. 
  


