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APRESENTAÇÃO
O presente Relatório de Gestão foi elaborado pela Gerência do CoreconPR, com
suporte da Assessoria Contábil e setores de Fiscalização e Cobrança.
O Relatório de Gestão do exercício de 2019, apresentado aos órgãos de
controle interno como prestação de contas anual a que esta Unidade está
obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo
com as disposições da IN TCU nº84/2020, da DN TCU nº 182/2019, da Portaria
TCU nº 378/2019 e das orientações do órgão de controle interno.
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MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DO CORECONPR
No decorrer de 2019, o CoreconPR participou ativamente das discussões
econômicas através de atividades e eventos proporcionadas/patrocinadas por
esta entidade, tais como: 9º Torneio Paranaense de Economia; 29º Prêmio
Paraná de Economia; 10º Projeto EnTenda Economia; Debate do projeto
Discutindo Economia; 23º CBE (Congresso Brasileiro de Economia); XXII
Encontro de Economia da Região Sul - ANPEC Sul; V Encontro de Economia da
UEPG; XXIX Seminário de Economia Brasileira da Unioeste/Toledo; XXI Semana de
Economia da UENP; V Semana Acadêmica de Economia da Unioeste/Francisco
Beltrão; XXXIV Semana do Economista da UEM; XIII ECOPAR UEL; XX Seminários de
Economia Brasileira e VI Jornada Acadêmica.
O CoreconPR também teve importante participação no COT (Comitê de Olho na
Transparência), composto pela OAB-PR, CRCPR, CORECONPR e SESCAP-PR. O
presidente do CoreconPR é membro do Conselho de Administração da JUCEPAR –
Junta Comercial do Paraná. Além de ocupar um cargo de vogal nesta Junta. O
Paraná mantém participação importante, no âmbito nacional, dos nossos
economistas nos cursos de Perícias ministrados em outros Estados. O evento
“PERSPECTIVAS DA ECONOMIA PARA 2020”, promovido anualmente pelo CoreconPR,
tem o intuito de disseminar os estudos e pareceres dos economistas abordando
temas da atualidade, de maior relevância, para o conhecimento da sociedade.
Dando continuidade às ações já realizadas e ouvindo os Delegados Regionais,
os Conselheiros e os Economistas, em 2019 o CoreconPr desenvolveu ações, de
forma sinérgica, em um conjunto de áreas assim definidas:
1. Valorização da profissão do economista;
2. Formação e mercado de trabalho;
3. Parcerias institucionais;
4. Interiorização;
5. Eventos voltados aos profissionais registrados e estudantes de ciências
econômicas;
6. Relacionamento com Instituições de Ensino Superior e estudantes de
economia;
7. Divulgação das realizações do CoreconPr;
8. Trabalho para aumento da base dos profissionais e estudantes registrados;
9. Fiscalização do exercício ilegal da profissão;
10. Cobrança e recuperação de créditos tributários vencidos;
11. Continuidade das atividades com participação do Comitê de Olho na
Transparência.
Cito algumas das ações ocorridas
atividade principal do CoreconPR:

pelo

setor

de

Fiscalização

em

2019,

Editais de concurso no Estado do Paraná – Acompanhamento dos diversos editais
de concurso público, de tal forma a identificar irregularidades quanto às
funções privativas do Economista, sendo ofertadas a outras categorias
profissionais. Após a verificação, estes Editais de imediato são publicados
na página do Corecon a fim de que os Economistas tomem conhecimento e tenham a
possibilidade de disputar os certames.
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Editais de concurso no Estado do Paraná – Acompanhamento dos diversos editais
de concurso público, de tal forma a identificar irregularidades quanto às
funções privativas do Economista, sendo ofertadas a categorias profissionais.
Após a verificação, estes Editais de imediato são publicados na página do
CoreconPR a fim de que os Economistas tomem conhecimento e tenham a
possibilidade de disputar os certames.
Órgãos Estaduais e Municipais – Reunião com os respectivos órgãos com a
finalidade de ajustar seus planos de cargos, na esfera estadual por exemplo
temos a Copel, e na área municipal as Prefeituras.
Processos de ética – Denúncias oferecidas contra economistas, que são
apreciadas quanto a sua admissibilidade e se for o caso, instauração de
processo de ética para apurar os fatos, em conformidade com a legislação
vigente.
Processos de exercício Ilegal da profissão – Acompanhamento de processos
abertos por exercício ilegal da profissão, no tocante aos prazos bem como
andamento das notificações, autos de infração e multas (quando for o caso),
sempre possibilitando a ampla defesa e contraditório. Existe um empenho
especial para com o setor privado, buscando identificar os ocupantes do cargo
de Economista sem registro ou àqueles que desempenham atividades próprias do
Economista e cuja formação seja diferente de Ciências Econômicas.
Índices de Inadimplência – O CoreconPR de uma forma especial procurou
destinar um tratamento especial para diminuir o Índice de Inadimplência.
Importante observar que sempre procurando conciliar as dificuldades do
profissional Economista levando em consideração a realidade que o País tem
passado, com a legislação vigente a qual não podemos deixar de cumprir sob
pena de sermos responsabilizados a respeito. Nos últimos 5 anos tivemos um
índice médio de Inadimplência na ordem de 34,14% e no ano de 2019 com
envolvimento de toda a equipe do CoreconPR, alcançamos 28,8%.
Me cabe concluir que o Conselho Regional de Economia do Paraná, buscou
organizar suas finanças, adequar o sistema de administração e pessoal às
reais necessidades de um Conselho de Fiscalização de Profissão e, ainda,
utilizou parte dos seus recursos para manutenção da nova sede cada vez mais
funcional, a altura das atuais necessidades da instituição. A maioria dos
objetivos propostos no Plano de Trabalho foi atingida, total ou parcialmente,
atendendo às expectativas do Conselho e dos Economistas paranaenses.

____________________________________
Dr. Carlos Magno Andrioli Bittencourt
Economista 5207/PR
Presidente do CoreconPr
Exercício 2019
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CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 6ª REGIÃO/PARANÁ
1. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
1.1 Identificação da Unidade
Nome: Conselho Regional de Economia 6ª Região/PR – CoreconPR.
CNPJ: 77.085.892/0001-03.
Código CNAE: 94.12-0-99 – Outras atividades associativas profissionais.
Natureza Jurídica:
Autarquia Federal fiscalizadora da profissão de economista, dotada de
personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e
financeira e pertencente ao sistema Cofecon/Corecons, com sede na cidade de
Curitiba e jurisdição em todo o Estado do Paraná.
Principal Atividade: Fiscalização Profissional
Endereço Postal:
Rua Professora Rosa Saporski, 989, Mercês, CEP 80.810-120, Curitiba,
Paraná.
Telefone da Entidade: (41) 3336-0701.
Endereço da página da internet: http://www.coreconpr.gov.br.
Endereço do correio eletrônico institucional: coreconpr@coreconpr.gov.br.
1.2 Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento da unidade.
Lei n.º 1.411,
Economista.

de

13

de

agosto

de

1951-

Dispõe

sobre

a

Profissão

de

Decreto n.º 31.794, de 17 de novembro de 1952 - Dispõe sobre a
regulamentação do exercício da profissão de economista, regida pela Lei nº
1.411, de 13.08.1951, e dá outras providências.
Resoluções que criam Regional Paraná:
nº 140 de 09 de outubro de 1964 e
nº 193 de 10 de fevereiro de 1967;
Regulamentos e manuais relacionados à Gestão:
Lei n.º 6.021, de 03 de janeiro de 1974 - Altera dispositivos da Lei n.º
1.411, de 13.08.1951, que dispõe sobre a profissão de economista; atualiza
valores das anuidades, taxas e multas, subordinando as a percentuais do
maior salário mínimo, e altera a denominação dos Conselhos Federal e
Regionais;
Lei n.º 6.206, de 07 de maio de 1975 - Dá valor de documento de identidade
às
carteiras
expedidas
pelos
órgãos
fiscalizadores
de
exercício
profissional e dá outras providências;
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Lei n.º 6.537, de 19 de junho de 1978 - Altera dispositivos da Lei n.º
1.411, de 13.08.1951, que dispõe sobre a profissão de Economista;
Lei nº 6.839, de 30 de outubro de 1980 - Dispõe sobre o registro de
empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões;
Lei n.º 12.514, de 28 de outubro de 2011 - Dá nova redação ao art. 4º da
Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe sobre as atividades do
médico-residente
e
trata
das
contribuições
devidas
aos
conselhos
profissionais em geral;
Consolidação da Legislação
procedimentos
utilizados
http://www.cofecon.org.br e,

da
na

Profissão – atualização permanente dos
Administração
disponível
no
site:

Resolução nº 08/2011 do CoreconPR - dispõe sobre o Regimento Interno do
Conselho Regional de Economia da 6ª Região – Paraná.
1.2.1 Breve histórico da unidade.
Subordina-se ao Conselho Federal de Economia;
Órgão colegiado composto por Conselheiros eleitos por voto direito
dos integrantes da classe;
O CoreconPR é constituído:
Do Plenário, seu Órgão Deliberativo, integrado por 12 (doze) Conselheiros
Efetivos, substituíveis por seus Suplentes, em igual número, todos eleitos
em conformidade com disposições legais e regulamentação baixada pelo
Cofecon (Art. 5º e § 4º do art. 6º da Lei nº 6.537/78, e Resolução
CoreconPr nº 08, de 26 de julho de 1999, art. 1º);
Da Presidência, seu Órgão Executivo, a que se subordinam os serviços
administrativos, criados pelo CoreconPR em razão de suas finalidades
legais, necessidades de serviço e disponibilidade de meios;
De Comissões, órgãos colegiados específicos, constituídas para a execução
de tarefas ou para atingir fins que não justifiquem a criação de serviço
permanente.
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1.3 Finalidade e competências institucionais da Unidade jurisdicionada.
Fiscalização da profissão do economista.
Competências:
Registros profissionais;
Auxílios financeiros;
Doações;
Atos econômicos, financeiros, contábeis e patrimoniais;
Ética profissional;
Eleições internas;
Legislação profissional;
Convênios e acordos de cooperação nacionais ou internacionais, onerosos ou
não;
Atos normativos em geral e,
Procedimentos administrativos e judiciais de apuração do crédito tributário
da Entidade.
1.4 Ambiente de externo.
Fiscalização da profissão do economista.
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1.5 Estrutura organizacional.
MODELO C

Descrição:
Plenário – Órgão superior de decisão colegiada;
Comissões – Órgãos colegiados específicos;
Presidência – Órgão principal de decisão singular;
Assessoria Técnica – é um órgão que visa suprir os serviços de
assessoramento e/ou assistência das atividades de gestão do Presidente e
do Conselho. Os serviços de Assessoria Jurídica devem constituir,
sobretudo, em atividades estratégicas ao processo de fiscalização do
Corecon, bem como recuperação e defensa do crédito público;
Gerência Executiva – é responsável pela operacionalização das atividades
estratégica e tático/operacional, compreendendo o registro, a disciplina
e o exercício de fiscalização da Profissão do Economista;
Setor de Fiscalização:
Registro e Controle;
Cobrança e Fiscalização;
Setor de Administração:
Recursos Humanos;
Material;
Contábil;
Financeiro.
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Os setores englobam as responsabilidades pela execução de
necessários às atividades estratégica e tático/operacional do
Regional de Economia – CoreconPr.

serviços
Conselho

Subsede e Delegacias – são agentes que prestam serviços em certas regiões
representando o Conselho em suas tarefas.
1.6. Relação dos principais dirigentes e membros do conselho, indicando o
período de gestão, a função, o segmento, o órgão ou a entidade que
representa.
Nome
Carlos Magno Andrioli Bittencourt
Elhana Maria Moreira Marcelino Faria
Eduardo Moreira Garcia
Gina Gulineli Paladino
Odisnei Antonio Bega
Paulo Rogerio Alves Brene
Carlos Magno Andrioli Bittencourt
Daniel Rodrigues Poit
Eduardo André Cosentino
Laercio Rodrigues de Oliveira
Elhana Maria Moreira Marcelino
Juarez Trevisan
Mirian Beatriz Schneider
Sergio Lopes
Ademar Rogério Weber Heylmann
Lucas Lautert Dezordi
Janete Stoffel
Tiago Jazynski
Angeliz Cristiane de Lima Suckow
Eron José Maranho
Marcelo Ling Tosta da Silva
Solidia Elizabeth dos Santos
Angela Aparecida Godoi Amaral Broch
Edmundo Rodrigues Da Veiga Neto
Itaiana Patrícia De Souza
Juliana Franco Afonso

Cargo
Presidente
Vice-Presidente
Conselheiro Efetivo
Conselheira Efetiva
Conselheiro Efetivo
Conselheiro Efetivo
Conselheiro Efetivo
Conselheiro Efetivo
Conselheiro Efetivo
Conselheiro Efetivo
Conselheira Efetiva
Conselheiro Efetivo
Conselheira Efetiva
Conselheiro Efetivo
Conselheiro Suplente
Conselheiro Suplente
Conselheira Suplente
Conselheiro Suplente
Conselheira Suplente
Conselheiro Suplente
Conselheira Suplente
Conselheira Suplente
Conselheira Suplente
Conselheiro Suplente
Conselheira Suplente
Conselheira Suplente

Mandato
2019
2019
2017 a 2019
2017 a 2019
2017 a 2019
2017 a 2019
2018 a 2020
2018 a 2020
2018 a 2020
2018 a 2020
2019 a 2021
2019 a 2021
2019 a 2021
2019 a 2021
2017 a 2019
2017 a 2019
2017 a 2019
2017 a 2019
2018 a 2020
2018 a 2020
2018 a 2020
2018 a 2020
2019 a 2021
2019 a 2021
2019 a 2021
2019 a 2021

1.7 Composição acionária do capital social.
Não se aplica.
1.8 Participação em outras sociedades.
Não se aplica.
1.9 Modelo de negócios.
Não se aplica.
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1.10
Principais
interessadas.

canais

de

comunicação

com

a

sociedade

e

partes

O CoreconPR possui os seguintes canais para acesso do cidadão:
a) Portal da internet: www.coreconpr.gov.br;
b) Emails divulgados no portal da internet;
c) Telefone fixo (41) 3336-0701;
d) Telefone Celular e whats (41) 98419-4807;
e) Ouvidoria disponível no portal da internet e,
d) Redes Sociais através do?
facebook https://www.facebook.com/corecon.parana
Instagram https://www.instagram.com/coreconparana/
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2. GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇAO DE RECURSOS
2.1 Planejamento Estratégico.
Unidade ainda não possui planejamento estratégico.
2.2 Principais objetivos estratégicos do exercício.
Informamos algumas ações realizadas, de forma sinérgica, com apoio dos
Conselheiros, dos Delegados Regionais, do Corpo Funcional e dos Economistas
registrados, em um conjunto de áreas assim definidas:













Valorização da profissão do economista;
Formação e mercado de trabalho;
Parcerias institucionais;
Interiorização;
Eventos voltados aos profissionais registrados e estudantes de
Ciências Econômicas;
Relacionamento com instituições de ensino e estudantes de
economia;
Divulgação das realizações do CoreconPR;
Trabalho para aumento da base dos profissionais e estudantes
registrados;
Fiscalização do exercício ilegal da profissão;
Cobrança e recuperação de créditos tributários vencidos;
Administrativo;
Continuidade no trabalho do Comitê de Olho na Transparência.

2.3 Planos para implementar as prioridades estratégicas.
Determinamos novos métodos de pesquisa para garantir a preservação do
espaço profissional do economista, garantido pela legislação, o que faz
através da fiscalização e ações judiciais específicas.
2.4 Total das despesas realizadas com a função de fiscalização do exercício
profissional 2019.
R$ 316.628,52 (trezentos e dezesseis mil, seiscentos e vinte e oito reais e
cinquenta e dois centavos).
2.5 Total das despesas com as demais atividades finalísticas 2019.
R$ 514.253,22 (quinhentos e quatorze mil e duzentos e cinquenta e três
reais e vinte e dois centavos).
2.6 Total das despesas com diárias de conselheiros 2019.
R$ 35.140,00 (trinta e cinco mil, cento e quarenta reais).
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2.7 Descrição das estruturas de governança.
Plenário: Órgão superior de decisão colegiada;
Comissões: Órgãos colegiados específicos;
Presidência: Órgão principal de decisão singular;
Comissão de tomada de contas: formada por um Presidente e mais dois
membros, todos nomeados por portaria. Comissão permanente prevista em
regimento interno Art. 65;
Ouvidoria do CoreconPR: Exercida por um ouvidor, escolhido dentre os
conselheiros do CoreconPR, com mandato de 1 ano;
Cofecon: Ocorrem outras auditorias realizadas por instância superior,
através do Conselho Federal de Economia;
Assessoria Técnica: é um órgão que visa suprir os serviços de
assessoramento e/ou assistência das atividades de gestão do Presidente e do
Conselho. Os serviços de Assessoria Jurídica devem constituir, sobretudo,
em atividades estratégicas ao processo de fiscalização do Corecon, bem como
recuperação e defensa do crédito público;
Gerência Executiva: Responsável pela operacionalização das atividades
estratégica e tático/operacional, compreendendo o registro, a disciplina e
o exercício de fiscalização da Profissão do Economista.
O Plenário e um Órgão Deliberativo, integrado por 12 (doze) Conselheiros
Efetivos, substituíveis por seus Suplentes, em igual número, todos eleitos
em conformidade com disposições legais e regulamentação baixada pelo
Cofecon (Art. 5º e § 4º do art. 6º da Lei nº 6.537/78, e Resolução
CoreconPr nº 08, de 26 de julho de 1999, art. 1º);
A Presidência é um Órgão Executivo, a que se subordinam os serviços
administrativos, criados pelo CoreconPR em razão de suas finalidades
legais, necessidades de serviço e disponibilidade de meios;
Não são efetivados remuneração os administradores, membros da diretoria e
de conselhos, trata-se de voluntariado.
2.8 Atuação da unidade de auditoria interna.
Demonstração da atuação da unidade de auditoria interna, incluindo
informações sobre a qualidade e suficiência dos controles internos da
entidade e demonstrando:
A Comissão de Tomada de Contas submete ao Plenário a proposta
orçamentária e as contas do CoreconPR, remetendo-a, após a
aprovação, ao Cofecon para homologação, precedida de exame da CTC Comissão de Tomada de Contas do Cofecon.
O processo de escolha do dirigente da unidade de auditoria interna;
A Comissão de Tomada de Contas – CTC é constituída de três
membros, escolhidos entre os Conselheiros que integram o Plenário,
com mandato de 01 (um) ano, inadmitida a recondução, em escrutínio
aberto e por maioria dos votos, com a competência para exercer a
função de controle interno do CoreconPR, com atribuição para avaliar
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os controles orçamentários, financeiros e de Gestões internas do
Regional, emitindo pareceres que serão submetidos à deliberação do
Plenário. Composição da Comissão de Tomadas de Contas 2019, Portaria
003/2019: Eduardo André Cosentino(presidente), Eduardo Moreira Garcia
e Daniel Rodrigues Poit(membros efetivos) e Itaiana Patrícia de Souza
(membro suplente).
O posicionamento da unidade de auditoria na estrutura da entidade;
Por se tratar de uma Comissão Permanente fica abaixo do Plenário.
A avaliação dos controles e procedimentos internos para a emissão de
relatórios contábeis e financeiros;
Foram verificadas as necessidades e criados documentos que facilitam o
preenchimento dos documentos contábeis.
2.9 Atuação da unidade de auditoria Externa.
Anexo I - Auditoria do Conselho Federal de Economia 2019.
2.10 Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição
e
de
tratamento
dos
ilícitos
administrativos
cometidos
por
colaboradores da entidade, identificando, inclusive, a base normativa
que rege a atividade.
Não ocorreu.
2.11 Medidas administrativas para apuração de ilícitos administrativos.
Não ocorreu.
2.12 Principais
canais
interessadas.

de

comunicação

com

a

sociedade

e

partes

O CoreconPR possui os seguintes canais para acesso do cidadão:
a) Portal da internet: www.coreconpr.gov.br;
b) Emails divulgados no portal da internet;
c) Telefone fixo (41) 3336-0701;
d) Telefone Celular e whats (41) 98419-4807;
e) Ouvidoria disponível no portal da internet e,
d) Redes Sociais através do?
facebook https://www.facebook.com/corecon.parana
Instagram https://www.instagram.com/coreconparana/
Aferição de grau de satisfação dos cidadãos-usuários, não houve ocorrência
neste exercício
O CoreconPR possui em seu site portal da transparência com a seguinte
dominação:
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, disponível em
http://www.CoreconPr.gov.br/transparencia-da-administracao/
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RISCOS, OPURTUNIDADES E PERSPECTIVAS
3.1 Gestão de riscos e controles internos.
Não houve ocorrência neste exercício.
3.2 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados.
Não são efetivados pagamentos, trata-se de voluntariado.
3.3 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos.
Não houve ocorrência neste exercício.
Apesar de tratar-se a Entidade de Autarquia Federal, seus colaboradores são
regidos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho.
3.4 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada.
Não houve ocorrência neste exercício.
3.5 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno.
Não houve ocorrência neste exercício.
3.6 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao
Erário.
Não houve ocorrência neste exercício.
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3. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO
4.1
Demonstração
e
contextualização
dos
exercício tendo por parâmetros, entre outros:

resultados

alcançados

no

O Conselho Regional de Economia 6ª Região/Paraná, através do seu
departamento de fiscalização, tem procurado atuar de maneira a identificar
àqueles que estejam desenvolvendo atividades próprias do Economista, sem o
devido registro no seu órgão de classe e/ou àqueles que igualmente
desenvolvem as atividades de Economista, porém possuem graduação diversa.
Dentro desta metodologia, a atuação da fiscalização ocorreu tanto com a
Pessoa Física como com a Pessoa jurídica.
No ano de 2018, a fiscalização procurou avançar nas conquistas de novas
frentes de trabalho.
No ano de 2019 foram abertos 552 processos. (2,25 processos p/dia útil de
trabalho).
Algumas das ações ocorridas pelo setor de Fiscalização:
Editais de concurso no Estado do Paraná – Acompanhamento dos diversos
editais de concurso público, de tal forma a identificar irregularidades
quanto às funções privativas do Economista, sendo ofertadas a outras
categorias profissionais. Após a verificação, estes Editais de imediato são
publicados na página do Corecon a fim de que os Economistas tomem
conhecimento e tenham a possibilidade de disputar os certames.
Editais de concurso no Estado do Paraná – Acompanhamento dos diversos
editais de concurso público, de tal forma a identificar irregularidades
quanto às funções privativas do Economista, sendo ofertadas a categorias
profissionais. Após a verificação, estes Editais de imediato são publicados
na página do CoreconPR a fim de que os Economistas tomem conhecimento e
tenham a possibilidade de disputar os certames.
Órgãos Estaduais e Municipais – Reunião com os respectivos órgãos com a
finalidade de ajustar seus planos de cargos, na esfera estadual por exemplo
temos a Copel, e na área municipal as Prefeituras.
Processos de Ética – Denúncias oferecidas contra economistas, que são
apreciadas quanto a sua admissibilidade e se for o caso, instauração de
processo de ética para apurar os fatos, em conformidade com a legislação
vigente.
Processos de exercício Ilegal da profissão – Acompanhamento de processos
abertos por exercício ilegal da profissão, no tocante aos prazos bem como
andamento das notificações, autos de infração e multas (quando for o caso),
sempre possibilitando a ampla defesa e contraditório. Existe um empenho
especial para com o setor privado, buscando identificar os ocupantes do
cargo de Economista sem registro ou àqueles que desempenham atividades
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próprias do
Econômicas.

Economista

e

cuja

formação

seja

diferente

de

Ciências

Índices de Inadimplência – O CoreconPR de uma forma especial procurou
destinar um tratamento especial para diminuir o Índice de Inadimplência.
Importante observar que sempre procurando conciliar as dificuldades do
profissional Economista levando em consideração a realidade que o País tem
passado, com a legislação vigente a qual não podemos deixar de cumprir sob
pena de sermos responsabilizados a respeito. Nos últimos 5 anos tivemos um
índice médio de Inadimplência na ordem de 34,14% e no ano de 2019 com
envolvimento de toda a equipe do CoreconPR, alcançamos 28,8%.
A tempestividade das ações empreendidas:
Não foram observadas.
Disfunção estrutural ou situacional que tenha prejudicado ou inviabilizado
o alcance dos objetivos e metas, bem como as medidas adotadas para tratar
as causas do insucesso:
O treinamento inicial dos novos contratados é bastante custoso, exige um
tempo de maturação para o desenvolvimento do profissional a contento.
Embora o CoreconPR, através de seu departamento de fiscalização tenha
procurado atuar na abrangência das Pessoas Físicas e Jurídicas procurando
preservar o campo de atuação do profissional economista, ainda há muito a
ser feito, motivo pelo qual é fundamental contarmos com apoio da
categoria, informando ao Conselho, toda e qualquer suspeita de atividade
ilegal. Conforme já mencionado anteriormente, é intenção da fiscalização
concentrar esforços junto às Empresas do setor privado, considerando a
forte resistência quanto ao fornecimento de informações, quanto ao quadro
funcional. Lembrando que estamos atuando de maneira intensa junto às
empresas registradas na Junta Comercial do Paraná e Cartórios de Títulos
e Documentos.
Os fatores que tenham contribuído para o alcance ou superação das metas
estabelecidas.
Inscrição em dívidas ativa – funcionários já treinados e oportunidade
devido à utilização de outros métodos para obtenção de endereço das
pessoas físicas e jurídicas, além de providências para cobrança
administrativa do crédito.
4.2 Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar a gestão,
acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na
qualidade dos serviços prestados, identificar necessidades de correções e
de mudança de rumos etc.
Indicadores de registros;
Registros ativos;
21

Conselho Regional de Economia da 6ª Região/Paraná
Rua Professora Rosa Saporski, 989 – Mercês - CEP 80.810-120 - Curitiba – PR
Telefone: (41) 3336-0701 / 98419-4807 whats E-mail: coreconpr@coreconpr.gov.br / www.coreconpr.gov.br

Novos registros;
Inadimplência.
Indicadores físicos;
Processos da fiscalização;
Acompanhamento de editais de concurso;
Editais selecionados;
Abertura de processos judiciais;
Inscrição em dívida ativa;
Número de funcionários;
Eventos.
Anexo II – Processos de Fiscalização e Ética 2018/2019.
Anexo III - Estatísticas de Registros, Cancelamentos e Inadimplências.
4.3

Gestão orçamentária e financeira
4.3.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual
de responsabilidade da unidade.
Orçamento foi elaborado pela UPC (Unidade Prestadora de Contas). A
execução é autônoma. O Orçamento foi conservador e a execução rigorosa
com orçamento e plano de ação. Neste exercício tivemos déficit orçamento,
face a queda na arrecada e no número de registrados.
Anexo IV – Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada 2019.
Anexo V - Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada 2019.
Anexo VI – Quadro Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada 2018/2019.
Anexo VII –
2018/2019.

4.4

Quadro

Comparativo

da

Despesa

Autorizada

com

Realizada

Gestão de Pessoas.

4.4.1

Estrutura de pessoal da unidade.
Assessoria Técnica:
Advogados:
Rafael Souza Moro;
Ovídio Machado de Oliveira Filho.
Gerência Executiva:
Amarildo de Souza Santos.
Assessoria:
Gilberto Coelho de Miranda Junior
Setor de Fiscalização
Fiscais:
Mauri Hidalgo;
Alexandre Alves Ribeiro;
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Fiscalização:
Eneida Miranda Machado
Registro:
Mario Augusto Bialli
Cobrança, Material e Financeiro:
Dwan Henrique Martiningue
Serviços Gerais:
Helena de Oliveira Bayer
Processo de ingresso de
exercício de referência:

funcionários

na

entidade,

caso

realizado

no

Em 2019, houve a contratação em cargo em comissão de livre nomeação e
exoneração, de Assessor Especial da Presidência do Economista Gilberto
Coelho de Miranda Junior.
Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos,
idade e nível de escolaridade.
Força de Trabalho / Cargos em Comissão / Faixa Etária / Nível de Escolaridade
Posição em 31/12/2019

2

Nome
Completo
*Amarildo de
Souza Santos
Alexandre Alves
Ribeiro

3

**Dwan Henrique
Martiningue

Item
1

4
5
6
7
8

Eneida Miranda
Machado
Gilberto Coelho
de Miranda
Helena de
Oliveira Bayer
Mario Augusto
Bialli

9

Mauri Hidalgo
Ovídio Machado de
Oliveira Filho

10

Rafael Souza Moro

Função
Gerente
Executivo
Fiscal da
Profissão
Chefe Setor
Tesouraria
Profissional
de
Assistência
Assessor
Auxiliar de
Serviços
Gerais
Técnico
Administrativo
Fiscal da
Profissão

Setor

Lotação

Data de
Adm

Idade

Gerência

Autorizado 10/10/1996

45

Fiscalização

Efetivo

15/04/2013

44

Financeiro

Autorizado 01/11/2011

31

Fiscalização

Efetivo

03/11/2009

62

Administrativo Autorizado 03/01/2018

47

Higiene e
Limpeza

Efetivo

02/05/1986

71

Administrativo Efetivo

10/08/1993

68

Fiscalização

Efetivo

01/10/1992

59

Procurador

Jurídico

Efetivo

21/07/2014

40

Procurador

Jurídico

Efetivo

06/05/2009

39

* O funcionário Amarildo de Souza Santos, possui cargo efetivo
Profissional de Assistência, designado para o cargo em Comissão
Gerente Executivo
** O funcionário Dwan Henrique Martiningue, possui cargo efetivo
Técnico Administrativo, designado para o cargo em Comissão de Chefe
Setor de Tesouraria

Nivel
Escolaridade Ingressos
Superior
Completo
n
Superior
Completo
n
Superior
Incompleto
Superior
Completo
Superior
Completo
1º Grau
Incompleto
Superior
Incompleto
Superior
Completo
Superior
Completo
Superior
Completo

n
n

n

n

n

n

n

31/12/18

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

de
de
de
de
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Egressos

4.4.2

Detalhamento de despesa com pessoal 2018/2019.

Despesas com Pessoal 2018/2019
2018
Valores R$

2019
Valores R$

Salários e Gratificações

463.235,88

480.915,48

Férias e 13º Salário

50.517,36

53.566,30

0,00

0,00

Benefícios Assistenciais e Previdenciários

213.984,48

223.513,39

Encargos Sociais

149.339,15

159.321,92

Demais Despesas Variáveis

17.815,90

19.832,13

TOTAL

894.892,77

937.149,22

Vencimentos

Indenizações

LEGENDA
Salários e Gratificações
Salário / Salário de Cargo em Comissão / Adicional de Insalubridade /Adicional de Periculosidade/
Adicional de Tempo de Serviço / Adicional Noturno / Aviso Prévio Cumprido (Trabalhado) / Gratificação
de Função (não eventual)
Férias e 13º Salário
13º Salário / Férias / Adicional de Férias 1/3 (Art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal)
Indenizações
Aviso Prévio Indenizado / Férias Indenizadas / 13º Indenizado / Multa Rescisória / Decisões Judiciais /
Indenizações por tempo de serviço como não-optante - Outras Indenizações Trabalhistas
Benefícios assistenciais e previdenciários
Assistência Médica / Auxílio Creche / Alimentação / Outras Assistências
Encargos Sociais
Previdência Social, Fundo de Garantia, PASEP
Demais despesas variáveis
Abono Pecuniário (opcional) / Ajudas de Custo / Horas Extraordinária

4.4.3

Percentual de fiscais em relação ao total de funcionários.

20%
4.4.4

Gestão de riscos relacionados ao pessoal.

Não houve ocorrência neste exercício
4.4.5

Contratação de pessoal de apoio e estagiários.

Estagiários:
Encerrando em novembro de 2019 o contrato da estagiária Jennifer
Catherine dos Santos Simioni, estudante de Direito, para desenvolver
atividades junto ao nosso departamento jurídico, na sede de
Curitiba.
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Renovado o contrato da Estagiária Yasmin Camila Silva de Souza,
estudante
do
ensino
médio,
para
desenvolver
atividades
administrativas no setor de fiscalização do CoreconPR.
4.5 Gestão de licitação e contratos.
a)
Execução das despesas por modalidade de licitação, por natureza e
por elemento de despesa;
Anexo VIII – Quadro de Despesas por modalidade de licitação 2018 e
2019.
Prestadores de Serviços:
Assessoria de Imprensa: Contratada a Empresa Dumas e Bernardi
Assessoria de Comunicação Ltda, através de Processo Licitatório na
modalidade Carta Convite;
Passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais bem como
reservas em hotéis no território nacional: Contratada a Empresa
Araucar Viagens e Turismo Ltda., através de Processo Licitatório na
modalidade Carta Convite,
Assessoria Contábil: Contratada a Empresa Ratione Valori Organização
Contábil Sociedade Simples Ltda, renovação de contrato de Processo
Licitatório da modalidade Carta Convite ocorrida em 2018;
Correios: Contrato múltiplo de prestação de serviços e vendas de
produtos com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com
dispensa de licitação, renovação;
Programas de estágios, para contratação de estagiários: Contratada o
Centro de Integração Empresa Escola – CIEE/PR, com dispensa de
licitação. Renovação de Contrato;
Serviços de Telefonia Móvel: Contratada a Empresa Claro S.A, através
de Processo com dispensa de licitação.
Gestão do patrimonial e infraestrutura.
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

IX - Demonstrativo - Bens Imóveis 2019.
X - Demonstrativo – Bens Móveis 2019.
XI - Inventário de Bens Móveis e Intangíveis.
XII – Demonstrativo das Baixas de Bens Móveis 2019.
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Gestão de tecnologia da informação.
O CoreconPR possui vários meios de informação aos seus registrados, como
site da unidade, Facebook, Instagram, LinkedIn, Whats, Siscafweb e Portal
da Transparência.
4.6 Gestão de Custos.
Sobre a gestão dos custos, informamos que o CoreconPr é uma autarquia
federal da administração pública indireta, sendo que suas unidades
estaduais têm autonomia de criação de projetos dentro do próprio estado.
Os projetos/atividades executados pela UPC (Unidade Prestadora de Conta)
são de autoria e responsabilidade própria. As transferências são
intragovernamentais dos Corecons ao Cofecon, por obrigatoriedade.
Importante acrescentar, ainda, que as informações financeiras geradas são
aprovadas trimestralmente a Plenária do CoreconPr para apreciação e
aprovação e posteriormente remetida ao Cofecon para aprovação.
4.7 Sustentabilidade ambiental.
Em parceria com ACP – Associação Comercial do Paraná, disponibilizamos em
nossa sede uma caixa para coleta de pilhas e baterias inutilizadas,
repassando para ACP para o descarte correto.
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4. INFORMAÇÓES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS
5.1 Declaração
dos
titulares
da
secretaria-executiva
responsável pelo planejamento, orçamento e administração.

e

da

unidade

Anexo XIII – Declaração dos Titulares da Secretaria Executiva
Unidade Responsável pelo Planejamento, Orçamento e Administração.
5.1.1

e

da

Execução descentralizada com transferência de recursos.

O CoreconPR não conta com execução descentralizada, o Conselho atua como
uma
entidade
apenas.
A
sua
subsede
é
apenas
extensão
na
atuação territorial, porém sem natureza jurídica própria.
5.1.2

Informações sobre a execução das receitas.

Demonstração da receita contemplando:
a) Origens das receitas
doações e etc.);
 Anuidades;
 Taxas;
 Multas;
 Doações.

(anuidade,

taxas

de

serviços,

multas,

Anexo IV – Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada 2019.
b) Previsão e arrecadação por natureza, justificando eventuais
oscilações significativas.
Anexo VI – Quadro Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada 2018/2019.
5.1.3
b)

Informações sobre a execução das despesas.
Comparação entre os dois últimos exercícios;

Anexo VII –
2018/2019.
c)

Quadro

Comparativo

da

Despesa

Autorizada

com

Realizada

Programação orçamentária das despesas correntes e de capital:

Anexo V - Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada 2019.
5.1.4 Obrigações
orçamento.

assumidas

sem

o

respectivo

crédito

autorizado

no

Não houve ocorrência neste exercício
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5.1.5

Restos a pagar de exercícios anteriores.

Anexo XIV - Demonstrativo da Conta Restos a Pagar 2019.
5.1.6

Informações sobre a realização das receitas.

O orçamento do CoreconPR para o exercício de 2019 apresenta uma previsão
global de receitas de R$ 1.709.980,38 (um milhão, setecentos e nove mil,
novecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos), o que representa o
total de Receitas Correntes.
A arrecadação em 2019 atingiu o montante de R$ 1.618.310,80 (um milhão,
seiscentos e dezoito mil, trezentos e dez reais e oitenta centavos),
correspondente a 94,6% do total previsto para o exercício de 2019.
5.1.7

Informações sobre a realização das despesas.

A despesa orçamentária inicialmente foi fixada no mesmo montante da
receita orçamentária de R$ 1.810.000,00 (um milhão, oitocentos e dez mil
reais) sendo, R$ 1.602.200,00 (um milhão, seiscentos e dois mil e
duzentos reais) relativos a Despesas Correntes e R$ 207.800,00 (duzentos
e sete mil e oitocentos reais) relativos a Despesas de Capital. Com a
primeira reformulação o orçamento passou a ser de R$ 1.657.460,00 (um
milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta
reais), relativos a Despesas Correntes e R$ 107.140,00 (cento e sete mil,
cento e quarenta reais) relativos a Despesas de Capital. Com a 2ª
proposta de reformulação o orçamento total passou a ser 1.702.955,83 (um
milhão, setecentos e dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e
oitenta e três centavos) relativos a Despesas Correntes e R$ 7.024,55
(sete mil, vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) relativos a
Despesas de Capital.
A execução da despesa no exercício de 2019 foi de R$ 1.709.980,38 (um
milhão, setecentos e nove mil, novecentos e oitenta reais e trinta e oito
centavos), correspondente a 100,00% do orçamento anual, não resultando em
saldo orçamentário. Portanto a Execução Orçamentária não apresentou
Superávit.
O Demonstrativo das Variações Patrimoniais mostra o Resultado Patrimonial
do Exercício representado por déficit de R$ 211.757,67 (duzentos e onze
mil, setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos) e
incorporado no exercícios o Resultado de Exercícios Anteriores, no
orçamento de 2019, no valor de R$ 91.669,58 (noventa e um mil, seiscentos
e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) com reflexo no
Balanço Patrimonial, diminuindo o Saldo Patrimonial que representa o
Patrimônio
Líquido
(Ativo
Real
Líquido)
no
valor
de
R$
205.181,20(duzentos e cinco mil, cento e oitenta e um reais e vinte
centavos), alternando de R$ 3.404.293,37 (três milhões, quatrocentos e
quatro reais duzentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos) no
exercício 2018, para R$ 3.199.112,17(três milhões, cento e noventa e nove
mil, cento e doze reais e dezessete centavos) no encerramento de 2019.
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5.2 Declaração do contador.
Anexo XV – Declaração do contador, expressando a responsabilidade, as
normas contábeis aplicáveis e a segurança razoável das demonstração
contábeis 2019.
5.3 Demonstrativos Contábeis.
5.3.1

Desempenho financeiro do exercício.

Receitas.
Origens das receitas (anuidade, taxas de serviços, multas, doações e
etc.).
Anexo IV – Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada 2019.
Previsão e arrecadação por natureza, justificando eventuais oscilações
significativas.
Anexo VI – Quadro Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada 2018/2019.
Despesas.
Demonstração da Despesa e análise de desempenho da entidade na execução
orçamentária e financeira, contemplando:
Comparação entre os dois últimos exercícios:
Anexo VII –
2018/2019.

Quadro

Comparativo

da

Despesa

Autorizada

com

Realizada

Programação orçamentária das despesas correntes e de capital:
Anexo V - Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada 2019.
Execução das despesas por modalidade de licitação, por natureza e por
elemento de despesa:
Anexo VIII – Quadro de Despesas por modalidade de licitação 2018 e 2019.
Informações sobre as transferências de recursos realizadas no exercício
de referência:
Anexo XVI – Demonstrativo da Cota-Parte Cofecon 2019.
Em 2019 houve um pagamento da cota-parte do Cofecon relativa ao exercício
de 2018 no valor de R$ 9.924,38 (nove mil, novecentos e vinte e quatro
reais e trinta e oito centavos). Na realização da despesa de 2019, parte
do valor apropriado em transferências correntes, equivalente a R$
319.072,88 (trezentos e dezenove mil, setenta e dois reais e oitenta e
oito centavos) representa a cota-parte do Cofecon, dos quais R$
298.443,17 (duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e três
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reais e dezessete centavos) referente a receita compartilhada, restando a
pagar R$ 4.070,22(quatro mil e setenta reais e vinte e dois centavos).
5.4 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64.
Contador Responsável Diogenes Andrei Stachera - CO-CRC-PR 041.194/O-7.
Informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16,9 e
NBC T 16,10, publicadas pelas Resoluções CFC nº 1.136/2008 e 1.137/2008,
respectivamente, ou norma específica equivalente, para tratamento contábil
da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e
avaliação e mensuração de ativos e passivos da entidade.
Os Ativos e Passivos são avaliados e mensurados da seguinte forma:
a) As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original;
b) As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou
avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço
Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de
resultado;
c) Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações são mensurados ou
avaliados pelo valor original. Não existiu reconhecimento de risco do
recebimento de dívidas. Não foram constituídas provisões;
d) O ativo imobilizado é mensurado ou avaliado com base no valor de
aquisição,
produção
ou
construção.
Não
houve
reconhecimento
de
depreciação, amortização ou exaustão. Não existiu no período reavaliação
de ativos;
e) Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro de elemento do ativo
imobilizado foram incorporados ao valor desse ativo quando se observou
possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais
de serviços. Qualquer outro gasto que não se observou a possibilidade de
geração benefícios futuros foi reconhecido como despesa do período.
Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4320/64 e pela NBC T 16,6
aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, ou ainda prevista na Lei nº
6.404/76.
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

XVII – Balanço Financeiro 2019;
XVIII – Balanço Orçamentário 2019;
XVX – Balanço Patrimonial Comparado 2019;
XX – Demonstração das Variações Patrimoniais 2019.

5.5 Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis.
Anexo XXI - Notas
dezembro de 2019.

Explicativas

às

Demonstrações

Contábeis

em

31

de

30
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6. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
6.1 Outras informações consideradas relevantes pela entidade para demonstrar
a conformidade e o desempenho da gestão no exercício.
Várias atividades foram desenvolvidas, além das institucionais, razão da
existência dos conselhos regionais. Destacamos: 9º Torneio Paranaense de
Economia; 29º Prêmio Paraná de Economia; 10º ano do Projeto EnTenda
Economia; Debate do
projeto Discutindo Economia; “Comitê de Olho na
Transparência; Vogal na Junta Comercial do Estado do Paraná; Reuniões
Plenárias do CoreconPR; Cursos.
8º Torneio de Economia
O evento promovido pelo CoreconPR foi realizado, nos dias 16 e 17 de
agosto e 2019, na Universidade Positivo, reunindo 07 duplas. Os
acadêmicos dos cursos de Economia do Paraná participaram da 9ª edição
do Torneio Paranaense de Economia nos dias 16 e 17 de agosto na
Universidade Positivo. O evento promovido pelo Conselho Regional de
Economia do Paraná (CoreconPR) teve como campeã a dupla de Foz do
Iguaçu, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(Unila). A competição contou com sete duplas de instituições de
ensino superior do Paraná, que premiou em dinheiro, no valor total de
R$ 4.000,00, distribuídos de acordo com o regulamento entre as três
primeiras duplas. A dupla campeã da Unila foi formada pelos
acadêmicos Raime Rolando Rodrigues Díaz e Carlos Alberto Ramos
Torres. O segundo lugar ficou para a dupla anfitriã da Universidade
Positivo, Allan Christopher Teixeira Rodrigues e Pedro Henrique Rocha
Reste. E a Unespar, representada pelos alunos Geovani de Brito Torres
e Victor Heleno dos Santos, alcançou a terceira colocação. Na quarta
posição, ficou a dupla da PUCPR, Rafael Kujo Monteiro e Lincon
Venancio Bilibio. A supervisão técnica foi de Jaime Diaz. Além da
primeira colocação, as duplas do segundo e do terceiro lugar também
estão automaticamente habilitadas para representar o Paraná na
Gincana Nacional de Economia.
29º Prêmio Paraná de Economia
A cidade de Cascavel recebeu no dia 30 de agosto de 2019 a solenidade
de entrega do 29º Prêmio Paraná de Economia, no auditório da Unioeste
Cascavel. O evento foi promovido pelo Conselho Regional de Economia
do Paraná (CoreconPR) e teve como objetivo homenagear acadêmicos e
economistas nas categorias Monografias e Trabalho de Conclusão de
Curso de Graduação em Ciências Econômicas para estimular e valorizar
a produção científica e propiciar a reflexão. A entrega do prêmio fez
parte da programação do XX Seminário de Economia Brasileira. A
premiação total de R$ 9.000,00(nove mil reais) foi distribuída
conforme o regulamento, premiando os três primeiros colocados em cada
área nas modalidades Monografias ou Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC), elaborados por alunos das Instituições de Ensino Superior do
Paraná. Economia Pura e Aplicada. Na categoria Economia Pura e
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Aplicada quem ficou em primeiro lugar foi Fernando Aloisio Henz
Muller, da Unioeste Toledo, com o trabalho “Elasticidades da demanda
de gasolina pós-advento dos veículos flex-fuel”. O segundo lugar foi
conquistado por Thiago Luiz Fabin com o trabalho “Previsão de
arrecadação de ISS no Município de Francisco Beltrão” e em terceiro
lugar,
Tiago
Tassiano
Ercego,
com
o
trabalho
“Análise
da
interdependência dos mercados acionários da América do Sul no período
de 2011 a 2018”, ambos da Unioeste Francisco Beltrão. Economia
Paranaense O primeiro lugar foi conquistado por Amanda Hissamura Dias
com o trabalho “Regiões geográficas imediatas e intermediárias do
Paraná: Uma análise regional”, da Unioeste Toledo, o segundo lugar
ficou por conta de Jeferson Petranski, da Unicentro Guarapuava, com o
trabalho
“Impacto
das
políticas
públicas
no
crescimento
e
desenvolvimento: Uma análise a partir dos índices da Região Central
do Paraná e Leandra Aparecida Perego Ostapechen conquistou o terceiro
lugar com o trabalho “Análise dos determinantes da produtividade
leiteira na mesorregião Oeste do Paraná a partir do Censo
Agropecuário 2017”, da Unioeste Toledo.
EnTenda de Economia
Em comemoração ao Dia do Economista, celebrado no dia 13 de agosto, o
CoreconPR, em parceria com as instituições de ensino superior do
Estado, realizou durante o mês o projeto EnTenda de Economia.
As
cidades de Curitiba, Londrina, Maringá, Francisco Beltrão, Toledo e
Cascavel receberam a ação que contou com a presença e apoio de
economistas, professores e estudantes de economia para levar
orientações econômicas gratuitas a população, além de distribuir a
cartilha “EnTenda de Economia: Dicas para o Consumo Consciente”. O
evento que acontece anualmente destaca a importância do economista
para a sociedade com o objetivo de auxiliar no planejamento
doméstico. Nestas cidades, as pessoas puderam sanar. dúvidas sobre
renegociação de dívidas, investimentos, taxas de juros, inflação,
câmbio, importação, exportação, subsídio, taxa, tarifa, imposto,
bolsa de valores, ações, produtos financeiros, além de procurar
entender melhor como funcionam as operações para a obtenção de
empréstimos, financiamentos, uso do cartão de crédito e do cheque
especial, aplicação na bolsa de valores, portabilidade, entre outros.
O público também recebeu gratuitamente a cartilha “EnTenda de
Economia: Dicas para o consumo consciente”, que apresenta uma
orientação completa para auxiliar o consumidor no planejamento
eficiente dos seus gastos. A cartilha foi elaborada pelos alunos e
professores de economia da Universidade Federal do Paraná, em
parceria com o CoreconPR, em 2009. Ela conta também com conteúdo
voltado para educação econômica infantil, elaborado por alunos de
economia das Faculdades Santa Cruz.
Debate do Projeto Discutindo Economia
Debate, do projeto Discutindo Economia foi realizado, no dia 09 de
dezembro de 2019 com o intuito de levar a opinião dos economistas
sobre temas da atualidade, de maior relevância, para o conhecimento
da sociedade.
32

Conselho Regional de Economia da 6ª Região/Paraná
Rua Professora Rosa Saporski, 989 – Mercês - CEP 80.810-120 - Curitiba – PR
Telefone: (41) 3336-0701 / 98419-4807 whats E-mail: coreconpr@coreconpr.gov.br / www.coreconpr.gov.br

Comitê de Olho na Transparência
O Comitê de Olho na Transparência (COT) formado pelo CoreconPR, OABPR, CRCPR e SESCAP-PR, tem se reunido periodicamente para analisar e
avaliar os Portais da Transparência dos órgãos públicos, com o
objetivo de que esses canais disponibilizem acesso fácil e claro das
informações aos cidadãos. No primeiro semestre, o grupo concentrou as
atividades nos Portais de Municípios e no segundo semestre, nos
portais das Câmaras Municipais. Para orientar o cidadão sobre as
prestações de contas dos órgãos da Administração Pública, os membros
do COT elaboraram e lançaram o Guia de Acesso à Informação no Âmbito
da Administração Pública, como uma forma de estimular as pessoas a
fiscalizarem os gastos públicos. O documento pode ser acessado
através do site do CoreconPR.
Vogal na Junta Comercial do Paraná
O CoreconPR manteve sua participação ativa do vogal indicado à Junta
Comercial do Paraná, economista Carlos Magno Andrioli Bittencourt.
Reuniões Plenárias
Em 2019 foram realizadas 09(nove) reuniões plenárias, sendo 8(oito)
ordinárias e (01) uma extraordinária.
Cursos
Cursos realizados em 2019, com apoio Institucional do CoreconPR em
parceria com o SINDECON-PR: Curso Prático em Gestão de Projetos;
Curso de Perícia e Assistência Técnica-Econômico-Financeira em
Curitiba e Cascavel; Curso para Capacitação de Árbitros E Mediadores;
Curso Prático em Gestão de Projetos; Curso Prático “Apresentações em
Canvas”.
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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 2019 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. A maioria dos objetivos propostos no Plano de Trabalho foi
atingida, total ou parcialmente, atendendo às expectativas do Conselho e dos
Economistas paranaenses.
Curitiba, 31 de agosto de 2020.

Dr. Carlos Magno Andrioli Bittencourt
Economista 5.207/PR
Presidente Exercício 2020
CoreconPR

34

Conselho Regional de Economia da 6ª Região/Paraná
Rua Professora Rosa Saporski, 989 – Mercês - CEP 80.810-120 - Curitiba – PR
Telefone: (41) 3336-0701 / 98419-4807 whats E-mail: coreconpr@coreconpr.gov.br / www.coreconpr.gov.br

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 6ª REGIÃO/PARANÁ

ANEXOS
Anexo I - Auditoria realizada pelo Conselho Federal de Economia.
Anexo II – Processos de Fiscalização e Ética 2018/2019.
Anexo III - Estatísticas de Registros, Cancelamentos e Inadimplências.
Anexo XIII – Declaração dos titulares da secretaria-executiva e da unidade
responsável pelo planejamento, orçamento e administração.

CoreconPR
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Processos de Fiscalização e Ética 2018/2019
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CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 6ªREGIÃO/PR - CoreconPR.
ANEXO II - PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO E ÉTICA - 2018/2019
TIPO
total de fiscalizações realizadas, decorrentes de
planos de fiscalização.

2018

2019
202

94

total de fiscalizações realizadas reativasc,
decorrente de denúncias, representações, etc.

0

1

número de denúncias recebidas e analisadas,
bem como o tempo médio para a finalização de processos
de responsabilização instaurados.

0

0

169

40

33

54

número total de profissionais fiscalizados
número total de pessoas jurídicas fiscalizadas
número total de autos de infração

número total de notificações
o
o
o
o

números
números
números
números

de
de
de
de

processos
processos
processos
processos

julgados
julgados
julgados
julgados

com censuras
com advertências
com multas
com suspensões

o números de processos julgados com
registro

279

36

38
0
2
0
0

91
1
0
0
0

cancelamentos de
0

0

número de processos instaurados que não tiveram
êxito em sua execução, processos arquivados por vício
no auto de infração

0

0

número de processos instaurados que não tiveram
êxito em sua execução, processos em que há o envio do
auto de infração mas não há confirmação da aplicação
da penalidade

0

0

informações sobre a gestão das atividades
relacionadas à arrecadação das multas aplicadas, bem
quanto à cobrança de inadimplentes;

R$ 3.399,19

R$ 7.916,32

número de processos referentes ao exercício
legal de profissão encaminhados ao Ministério Público.

0

_________________________________
Econ. Mauri Hidaldo
Fiscal
CoreconPR

____________________________
Amarildo de Souza Santos
Gerente Executivo
CoreconPR

0
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Anexo III
Estatísticas de Registros, Cancelamentos e
Inadimplências 2018/2019
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ANEXO III - ESTATÍSTICAS DE REGISTROS, CANCELAMENTOS E INADIMPLÊNCIAS
2018/2019
Registros Ativos - CoreconPR
Período Ano
Itens
2018
2019
3398
3165
Economistas
Empresas
184
184

Itens
Economistas
Empresas
Estudantes

Itens
Economistas
Empresas

Itens
P.Física
P.Jurídica

Novos Registros - CoreconPR
Período Ano
2018
88
13
155
Cancelamentos de Registro - CoreconPR
Período Ano
2018
146
14
% Inadimplentes - CoreconPR
Período Ano
2018
30,11
38,04

Posição em 31.12.2019

____________________________
Amarildo de Souza Santos
Gerente Executivo
CoreconPR

2019
105
9
137

2019
335
9

2019
24,52
39,13
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Anexo XIII

Declaração dos Titulares da Secretaria Executiva e
da Unidade Responsável pelo Planejamento,
Orçamento e Administração.
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DECLARAÇÃO

Declaramos junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as
informações estão alinhadas com a estrutura conceitual exigida pela
Decisão Normativa TCU 182/2019 e foram distribuídas de forma a deixar o
relatório conciso, claro e objetivo, assegurando sua integridade e
credibilidade. Apesar de nem todos os itens previstos na respectiva DN
serem aplicáveis a realidade e estrutura administrativa do Conselho
Regional de Economia da 6ª Região/Paraná, CoreconPr, o relatório foi
construído
de
forma atender aos princípios da publicidade e
transparência, facilitando a leitura tanto pelos órgãos de controle,
quanto pelos demais entes da sociedade.

CURITIBA, 28 DE AGOSTO DE 2020.

______________________________________
Dr. Carlos Magno Andrioli Bittencourt
Economista 5207/PR
Presidente do CoreconPr
Exercício 2019

______________________________________
Amarildo de Souza Santos
Gerente Executivo
CoreconPR
Exercício 2019
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