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CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 6ª REGIÃO - PR 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2009 
 
 
Presidente: Economista Luiz Antônio Rubin  
Vice-Presidente: Economista Maria de Fátima Miranda 
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 2009 
 
Corroborando com a conquista da nova sede e do trabalho iniciado em gestões 
anteriores, o Conselho Regional de Economia do Paraná – CORECON-PR continua 
“arrumando a casa”. 
 
Em 2009, 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 para realização do 
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. 
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3) PRINCIPAIS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
3.1 - Contratações de Novos Colaboradores 

 
Já em maio deste ano, o Conselho de Economia do Paraná realizou a contratação 
de mais um advogado, devidamente concursado, Dr. Rafael Souza Moro. Este ato 
trouxe notável melhoria e agilidade aos processos em trâmite no CORECON-PR.  
 
A partir de 2009, as atividades jurídicas do Conselho de Economia do Paraná foram 
totalmente internalizadas. 
 
Diante da ampliação do quadro de assessores jurídicos do CORECON-PR e da 
necessidade de local adequado para o trabalho de análise jurídica, o plenário 
aprovou a construção de uma sala para o setor jurídico. 
 
Em julho deste ano a então Gerente Executiva Priscylla Klein, pediu demissão de 
seu cargo perante este CORECON, uma vez que a mesma foi aprovada em 
concurso público em outra entidade pública. 
 
Com a saída da Gerente Executiva foi promovido ao Cargo de Gerente Executivo o 
funcionário Amarildo de Souza Santos, que até então desenvolvia atividades no 
setor financeiro.  
 
Tendo em vista, que o Funcionário Amarildo de Souza Santos continuou com 
algumas atividades do setor financeiro foi remanejada do setor de fiscalização para 
trabalhar no auxílio a gerência a funcionária Adriana B. de Paiva. 
 
O CORECON-PR realizou também mais uma importante contração de funcionária, 
aprovada em concurso público, para suprir a vaga no setor de fiscalização, a Sra. 
Eneida Miranda Machado. 
 
3.2 - Projeto Plano de Cargos e Salários 
 
Em 2009 pela necessidade de revisão do Plano de Cargos e Salários do 
CORECON-PR, foi contratada a Empresa Júnior da UFPR, a qual realizou o trabalho 
de maneira satisfatória. Conforme decisão do Plenário a implantação do projeto 
ocorrerá em 2010. 
 
3.3 - Recebimento de Doação do Tribunal de Contas da União 

 
Em trabalho realizado pelo funcionário Paulo Roberto Sigwalt o Conselho Regional 
de Economia do Paraná recebeu doação do Tribunal de Contas da União, de 7 
(sete) microcomputadores Celeron / D330 2.6 GHZ 256MB de memória, HD de80 
GB, CD-Rom de 52Z, monitor LCD de 15 polegas, 2 caixas de som amplificadas, 
teclados abnt2 e mouse óptico, 7 (sete) memórias Markvision 1 GB e 2 (dois) 
aparelhos de ar de parede, quente e frio 1200 But,s – 220V.  
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3.4 - Processos Licitatórios do Corecon-PR 
 
No exercício de 2009, 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 contratação dos serviços de fornecimento de material gráfico, 
cujos certames para abertura dos invólucros contendo a documentação e propostas 
ocorreram em 31 de março de 2009, 21 de agosto de 2009 e 17 de dezembro de 
2009, respectivamente.  
 
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 empresa 
Dumas e Bernardi Assessoria de Comunicação Ltda., Enfoque Jornalismo S/S Ltda., 
Marcio Barbosa Comunicação Marketing e Eventos Ltda. e Talk Assessoria de 
Comunicação 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 
 
No tocante à licitação para contratação de empresa especializada para prestar 
serviços de contabilidade, elaboração de folha de pagamento e assessoria contábil-
financeira, verificou-se a participação das empresas Conlex Contabilidade 
Assessoria e Perícia Judicial Ltda., Morona Contabilidade S/S Ltda. e Ratione Valori 
Organização Contábil S/S Ltda. 
 
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. 
 
No tocante à licitação para contratação de impressão de material gráfico, verificou-se 
a participação das empresas VM Idéias e Soluções Ltda, Gráfica Radial Ltda, 
Primagraf Indústria Gráfica e Editora Ltda, Visare Editora e Artes Gráficas Ltda, Free 
Editora Gráfica Ltda, Lisegraff Gráfica e Editora Ltda e TopGraf  Editora e Gráfica. 
 
Pelos valores apresentados, e não havendo nenhuma objeção por parte dos demais 
interessados, declarou-se vencedora do certame a empresa Lisegraff Gráfica e 
Editora Ltda, a qual apresentou o menor preço entre os participantes. 
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3.5 - Conversão das Fitas de Vídeo da Videoteca do Corecon para DVD 
 
Em 2009 foi contratada uma empresa especializada para conversão de 350 
(trezentos e cinqüenta) fitas de VHS para mídia em DVD, do acervo de fitas do 
Conselho Regional de Economia da 6ª Região/PR, com a montagens de capa e 
estojo transparente, impressão na mídia e atualização da resenha. 
 
A necessidade da contração deste serviço teve como objetivo atualizar o acervo da 
videoteca, o qual vem sendo disponibilizado para consultas a economistas, alunos, 
empresas, etc.. 
 
3.6 - Vídeo Institucional 
 
Em 2009 o CORECON-PR contratou uma empresa especializada para criação e 
produção de vídeo sobre a instituição e a profissão de economista com duração de 
09 minutos. 
 
O vídeo foi criado com objetivo da divulgação da profissão do Economista e do 
Conselho Regional de Economia do Paraná e na utilização em palestras e eventos 
promovidos pelo CORECON-PR. 
  
Conforme demonstrado, o CORECON-PR continua a dar importantes passos na 
busca constante de melhorias de suas atividades, sempre atendendo aos princípios 
da administração pública e ao que determina a legislação vigente. Todo o nosso 
trabalho é pautado pelo objetivo precípuo do Conselho Regional de Economia do 
Paraná de proteger e resguardar os direitos do Profissional Economista.   
 
3.7 - Reforma emergencial no telhado da sede do CORECON. 
 
Devido a anomalias no telhado da sede do CORECON-PR, ocasionadas pelas fortes 
chuvas e ventos ocorridos em Curitiba em 2009, foi contratada em caráter 
emergência, empresa especializada para consertar as falhas do telhado e garantir a 
integridade das instalações prediais do Conselho. 
 
 
4) PRINCIPAIS AÇÕES INSTITUCIONAIS 
 
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. 
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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. 
 
4.2 - I 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. 

 
O CORECON-PR visou com isso homenagear e incentivar os Economistas 
importantes para o Paraná através do reconhecimento de seus trabalhos pela sua 
Classe. 

 
O Prêmio teve três categorias: I) Economista Acadêmico do Ano; II) Jornalista 
Econômico; e III) Economista Paranaense do Ano”. 

 
A categoria “Economista Acadêmico do Ano” foi destinada a premiar Economistas 
que se destacaram na atividade acadêmica em benefício da produção científica do 
Estado do Paraná, destacando-se no cenário regional e nacional. 

 
A categoria “Jornalista Econômico” foi destinada a premiar Jornalistas que se 
destacaram na atividade profissional ou em trabalhos em benefício do Estado do 
Paraná, da coletividade e/ou da Classe dos Economistas. 

 
A categoria “Economista Paranaense do Ano” foi destinada a premiar Economistas 
que se destacaram na atividade profissional ou em trabalhos em benefício do Estado 
do Paraná, da coletividade e/ou da Classe dos Economistas. 

Uma importante solenidade marcou a entrega do 1º Prêmio Economista Paranaense 
do Ano, realizado no dia 28 de agosto, no auditório do Sistema Ocepar, em Curitiba. 
A abertura da cerimônia de premiação contou a palestra do Economista e Ministro 
da Agricultura Reinhold Stephanes, que falou sobre as perspectivas da Agricultura 
Brasileira, ressaltando propostas para alterar o Código Florestal Brasileiro.   

Na categoria Economista Acadêmico do Ano, o 1º lugar foi para o Economista José 
Pio Martins (vice-reitor da Universidade Positivo), com 48% dos votos. A jornalista 
Ana Paula Ehlert, editora de economia do Jornal do Estado, foi a vencedora na 
categoria Jornalista Econômico, com 57,62% dos votos e, a economista e secretária 
municipal de Educação de Curitiba, Eleonora Bonato Fruet, ficou com a primeira 
colocação na categoria Economista Paranaense do Ano, com 53,23% dos votos. 
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4.3 - EnTenda de Economia 
 
O objetivo deste evento foi de aproximar a população em geral do Economista, 
mostrando que este profissional pode e deve contribuir diretamente com a sociedade 
em geral e que a Economia está presente diariamente na vida de cada cidadão, 
sendo assim de fundamental importância a população possuir uma boa educação 
financeira e o conhecimento básico da Economia do país e do mundo. 
 
O evento “EnTENDA de ECONOMIA” foi constituído pela montagem de tenda no 
centro de Curitiba realizado no dia 25 de setembro de 2009, com o apoio de 
professores e alunos bem como de profissionais Economistas, que esclareceram a 
população sobre conceitos econômicos, como taxa de juros, inflação, câmbio, 
importação, exportação, subsídio, taxa, tarifa, imposto, bolsa de valores, ação, 
produtos financeiros, além de orientar quanto à obtenção de empréstimos, 
financiamentos, uso do cartão de crédito e do cheque especial, aplicação na Bolsa 
de Valores, dentre outros. 
 
4.4 - 19º Prêmio Paraná de Economia  
 
O Conselho Regional de Economia do Paraná realizou em 2009 o 19º Prêmio 
Paraná de Economia, em conjunto com o 4º Prêmio BRDE de Desenvolvimento. Os 
prêmios foram realizados com o objetivo de estimular a produção científica, 
ampliando o foco dos temas ligados à economia paranaense e economia pura 
aplicada, além de incentivar a pesquisa e a investigação econômica pelos 
profissionais da área.  

O Prêmio Paraná de Economia premiou as categorias Economia Paranaense, 
Economia Pura e Aplicada, Artigo de Economista e Artigo de Estudante de 
Economia. Na categoria Artigo de Economista, o vencedor foi Carlos Alberto 
Gonçalves Junior, das Faculdades Maringá, com o título Inadimplência no crédito 
agrícola – a utilização do modelo de regressão logística. Na categoria Artigo de 
Estudante de Economia, a vencedora foi Juliana Carolina Frigo Baptistella, da 
Universidade Estadual de Londrina – UEL, com o assunto Concentração de Renda 
no Paraná: uma análise a partir do rendimento domiciliar per capita. Marcielle 
Lorenzi Medeiros (Unioeste/Cascavel) ficou na primeira colocação da categoria 
Economia Pura e Aplicada, com o tema Impactos da Política Monetária na Produção 
e Crédito dos Estados Brasileiros Pós-Regime de Metas de Inflação. Na categoria 
Economia Paranaense, o economista Caio César Zerbato (PUC-Pr) foi o grande 
vencedor com o trabalho Agricultura Familiar: um estudo do estado paranaense de 
1996-2006. 

Pelo quarto ano, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e o 
Corecon-Pr realizam o Prêmio BRDE de Desenvolvimento. O tema “Potencial de 
Atração e Desigualdades: Um Perfil da Polarização e da Periferização da Economia 
Regional Paranaense”, apresentado pelos economistas Augusta Pelinski Raiher 
(formada em ciências econômicas pela UEPG e mestre pela UNIOESTE) e Jandir 
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Ferrera de Lima (doutor em desenvolvimento econômico pela Université du Québec 
e professor da UNIOESTE) conquistou a primeira colocação.  

Alunos, economistas e professores participaram da premiação, no dia 26 de agosto 
de 2009, em Campo Mourão, do 19º Prêmio Paraná de Economia e do 4º Prêmio 
BRDE de Desenvolvimento. A solenidade aconteceu no auditório do Teatro 
Municipal de Campo Mourão e contou também com a palestra do Economista e 
Professor Márcio José Vargas da Cruz, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
com o tema “O Cenário internacional e o desempenho da economia brasileira”.  

5.5 - Debates Econômicos 

Para tornar o Corecon-Pr como uma referência na discussão de assuntos 
econômicos, envolvendo economistas de notoriedade para analisar assuntos de 
relevância para a sociedade, no dia 15 de setembro de 2009, foi realizado o primeiro 
evento na sede da entidade, na presença de jornalistas. O tema em debate foi sobre 
os efeitos da crise na economia paranaense e brasileira, focando os diversos setores 
da economia para analisar quais foram os mais beneficiados e os que terão mais 
dificuldades para retomar o crescimento. Na primeira edição, estiveram presentes os 
economistas e conselheiros do Corecon-Pr Jackson Bittencourt (Positivo), Nivaldo 
Camilo (Fesp) e Carlos Magno Bittencourt (Puc-Pr) e o economista Cid Cordeiro 
(Dieese). 

O segundo debate foi promovido no dia 09 de novembro, na sede do Corecon-Pr, 
com a presença dos economistas Sandro  Silva (Dieese), que falou sobre o 
emprego, Luiz Antonio Fayet, consultor técnico para assuntos de logística e 
infraestrutura da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), abordou 
as perspectivas para o setor do agronegócio, Leonardo Deeke Boguszewski, Paraná 
Banco – Asset Management, falou sobre o setor financeiro, com ênfase nas 
aplicações, poupança e juros e Gilmar Mendes Lourenço, diretor do curso de 
economia da FAE, analisou o setor industrial. O debate foi conduzido pelo 
economista Carlos Magno Bittencourt, coordenador do curso de economia da Puc-
Pr. O assunto em pauta foi sobre “As Perspectivas para a Economia Paranaense e 
Brasileira em 2010”. 

O objetivo dos debates é reunir a imprensa a cada dois meses na sede do Corecon-
Pr, onde três economistas ou mais discutam temas de relevância para a sociedade. 

5.5 - CORECON na Mídia 

No ano de 2009, 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. Os eventos 
realizados também contribuíram para colocar o Corecon-Pr em evidência, atraindo a 
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atenção da imprensa, que apoiou as iniciativas da Entidade. No período de nove 
meses de trabalho desenvolvido pela assessoria de imprensa e marketing, o 
Corecon-Pr teve como retorno de mídia  espaços gratuitos alcançados pela equipe 
de comunicação, no formato de mídia espontânea, com foco no interesse 
jornalístico. 

5.6 - Palestras na Capital e no Interior 
 
Em 2009, dando continuidade a sua política de auxiliar e colaborar com economistas 
e estudantes de economia, o CORECON-PR realizou diversas palestras ao longo de 
todo ano. Todas as palestras foram gratuitas e fazem parte do segundo Ciclo de 
Palestras deste Conselho, que em 2008 levou o nome do Economista Silvio Paulo 
Prodohl. 
 
Os participantes tiveram a oportunidade de ouvir e aprender com os mais 
importantes economistas de nosso estado como Daniel Rodrigues Poit, Gilmar 
Mendes Lourenço, Jandir Ferrera de Lima, Juarez Varallo Pont, Luiz Antônio de 
Camargo Fayet, Luiz Antônio Rubin e Maria de Fátima Miranda 
 
As palestras foram distribuídas por todo estado sendo realizadas nas cidades de 
Toledo, União da Vitória, Londrina, Cascavel, Maringá, Campo Mourão, Guarapuava, 
Ponta Grossa e também na capital. Os economistas palestrantes abordaram os mais 
diversos assuntos como Cálculo Trabalhista, Crise Mundial, Mediação e Arbitragem, 
Atual Conjuntura Econômica Mundial e Seus Impactos, Empregabilidade, 
Empreendedorismo, Mercado de Trabalho, Consultoria Empresarial e Cenários para 
o Agronegócio entre outros. 
 
5.7 - Cursos realizados em 2009  
 
Os cursos realizados com o apoio institucional do CORECON-PR, no ano de 2009, 
foram: 
 
5.7.1 - Curso de Programa de Disseminação de Estatística do Trabalho - Rais e 
Caged , realizado em Ponta Grossa nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2009, 
coordenado pelo Economista Odival Lúcio Antunes. 

5.7.2 - Mini-curso Projetos de Investimentos na Empresa,realizado em Ponta Grossa 
no período de 18 de setembro a 03 de outubro de 2009, coordenado pelo 
Economista Hermes Yukio Higachi. 

5.7.3 - Consultoria Empresarial, realizado em Ponta Grossa no período de 13 a 28 
de novembro de 2009, coordenado pela Economista Maria de Fátima Miranda. 

5.7.4 - Curso de Capacitação em Mediação e Arbitragem, realizado em Curitiba no 
período de 18 de setembro a 21 de novembro de 2009, coordenado pelo Economista 
Takenori Ota, coordenador do Núcleo de Mediação e Arbitragem do CORECON-PR. 
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5.7.5 - Curso de Cálculos Bancários - Financiamento de Veículos, realizado em 
Curitiba nos dias 27 e 28 de novembro de 2009, coordenado pelo Economista Vanya 
Trevisan Marcon. 

5.7.6 - Curso de Comércio Exterior - Operações de Importação e Exportação de 
Despacho Aduaneiro, realizado em Curitiba nos dias 07 e 08 de dezembro de 2009, 
coordenado pelo Economista Daniel Rodrigues Poit. 

6 - Outras ações desenvolvidas pelo Corecon-PR no exercício de 2009 
 

6.1 - Realização de Encontros de Delegados Regionais 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. 
 
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 2009 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.  
 
A capital paranaense foi sede da primeira reunião conjunta entre os Conselhos 
Regionais de Economia da região Sul. O evento, realizado na sede do CORECON-
PR em junho/2009, contou com a participação dos presidentes das regionais do 
Paraná (Economista Luiz Antônio Rubin), Santa Catarina (Economista Charles 
Schneider) e Rio Grande do Sul (Economista José Luiz Amaral Machado), fiscais e 
assessores jurídicos. 
 
6.6 - XIV ENESUL – Encontro de Economistas da Região Sul, realizado nos dias 20 
e 21 de agosto de 2009, em Porto Alegre, no Hotel Deville, promovido pelo Corecon-
RS em parceria com os Conselhos de Santa Catarina e Paraná, apoiados pelo 
Cofecon. O assunto em destaque foi a reação da economia e os desafios para 
enfrentar a crise. Os economistas foram unânimes em sinalizar que há uma reação 
da economia, mas alertaram que há muitos desafios e limitações, como infra-
estrutura, a serem enfrentados. 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.  
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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. 
Membros Efetivos: Cons. Eduardo Moreira Garcia, Cons. Ario Taborda Dergint, e 
Cons. Antonio Eduardo Nogueira. Membro Suplente: Cons. Antonio Agenor Denardi. 
 
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. Membros Efetivos: Cons. Maurício Cadenas Prado, Cons. Jackson 
Teixeira Bittencourt e Cons. Ronei Marcos Buratti. Membro Suplente: Cons. Ario 
Taborda Dergint. 
 
7.3 - Comissão de Licitação 
 
Responsável pela condução dos certames, através do julgamento das habilitações e 
das propostas durante o exercício de 2009. 
 
Membros Efetivos: Cons. Omar Toufic Raad, Cons. Carlos Magno Andrioli 
Bittencourt, Cons. Juarez Trevisan. Membro Suplente: Cons. Luiz Vamberto de 
Santana. 
 
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 coordenadora a Economista e vice-presidente Maria de 
Fátima Miranda. 
 
7.5 - Comissão do Regimento Interno 
 
Em dezembro 2009 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 Conselheiro Antonio Agenor 
Denardi.  
 
7.6 - Comissão dos Processos Judiciais  
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Comissão criada em 2008 e coordenada pelo Economista Luiz Antônio de Camargo 
Fayet, que teve como objetivo a regularização de Pendências do CORECON-PR 
perante a Justiça Federal, Ministério Público Federal e Tribunal de Contas da União 
e 1ª. Vara Federal. 
 
7.6.1 - Processos Arquivados/Extintos: 1ª Vara Federal: 2006.70.00.028088 
 
Denúncia de Rodolfo dos Santos Silva. Pretendia-se a suspensão das eleições para 
os cargos de Presidente, Vice-Presidente, Conselheiros Regionais, Conselheiros 
Federais, Delegados Regionais e Delegado Eleitor, do Conselho Regional de 
Economia do Paraná, previstas para dia 31/10/06, bem como a declaração de 
nulidade de todo o processo eleitoral. Por despacho datado de 03 de outubro de 
2007, os autos deste mandado de segurança foram arquivados.  
 
7.6.2 - TCU – 016.441/2005-7  
 
Contratações sem concurso público. Entidades representadas de 22 (vinte e dois) 
conselhos de fiscalização profissional, entre eles este Conselho. O CORECON-PR 
adequou-se às exigências do TCU.  
 
7.6.3 - TCU – 010.259/2006-1  
 
Contratações sem concurso público, representação número 10.259-2006 (Apartado 
do processo: 016.441/2005-7). O processo foi arquivado.  
 
7.6.4 - 4ª. Vara Federal: Autos de Ação Civil Pública número 
2007.70.00.015360.3 
 
Autor Ministério Público Federal, réu Conselho Regional de Administração do Paraná 
- CRA/PR. Inicialmente, esta ACP foi proposta em face do Conselho Regional de 
Administração e outros 24 Conselhos de Fiscalização Profissional, entre os quais 
este Regional de Economia. Posteriormente, os autos foram desmembrados, 
originando, especificamente, em face deste Regional, os autos de ACP nº 
2007.70.00.024645.9.  
 
7.6.5 - TCU - 009.283/2007-2 
 
Denúncia sobre compra da sede - Edson Stein, objeto referente à venda e aquisição 
de nova sede para o CORECON-PR. O Tribunal de Contas da União teve o 
entendimento que, “finalmente, entendo que os elementos constantes dos autos não 
permitem o ajuizamento no sentido de identificar má-fé do gestor e quaisquer 
tentativas de favorecimento pessoal ou de terceiros”. Determinou, porém, que o 
CORECON-PR deve observar integralmente a Lei nº 8666/93 e suas alterações, no 
tocante as licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, 
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações. Processo arquivado em 
16/12/2008.  
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7.6.6 - MP FEDERAL - 1.25.000.003436/2006-20  
 
Denúncia sobre compra da Sede – Edson Stein. Este Autos encontra-se vinculado 
ao processo TCU - 009.283/2007-2. Em 28 de setembro de 2009 a 5ª Câmara do 
Ministério Público Federal decidiu por unanimidade pelo arquivamento do 
procedimento administrativo.  
 
7.6.7 - 4ª. Vara Federal 2.007.70.00.024645-9 
 
Origem MP Federal - Falta de prestação de contas, réu Conselho Regional de 
Economia do Paraná, objeto nulidade de contratações sem concurso público; 
prestação de contas ao TCU; ausência de procedimento licitatório. A MM sentença 
prolatada julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo ministério público 
federal, declarando a obrigatoriedade do CORECON/PR prestar contas Ao Tribunal 
de Contas da União, a partir de 18 de maio de 2001, sob pena de multa de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) para cada irregularidade eventualmente constatada. A 
apelação foi interposta e o acórdão, prolatado manteve a sentença de primeiro grau. 
Mencione-se, por oportuno, que o CORECON- PR cumpriu a orientação enviando as 
prestações de contas respectivas, porém, somente quando já havia sido prolatada a 
sentença de primeiro grau. Assim, foram apresentadas as contas relativas aos 
exercícios de 2001 a 2007. Com exceção da prestação de contas do exercício de 
2006, que se encontra pendente de análise pelo TCU, as pertinentes aos demais 
exercícios foram arquivadas sem julgamento de mérito, estando as devidas 
comunicações em posse da DD Gerência deste Corecon. 
 
7.6.8 - MP FEDERAL - 1.25.000.002641/2003-25  
 
Contratações sem Concurso Público. Este procedimento é item incorporado aos 
autos 2.007.70.00.024645-9, já que dele é que se originou a Ação Civil Pública 
2.007.70.00.024645-9.  
 
7.6.9 - TCU - 010.952/2005-0  
 
Contratações sem Licitação, encaminhada defesa diretamente pelo Ex-Presidente 
Christian Luiz da Silva. Representação de Gilberto Gaerski nº 10.952-2005. 
Processo em andamento, sendo que em 20/05/2008, houve comunicação de 
recurso, pela SECEX-PR (Secretaria de Controle Externo - PR), ao senhor Christian 
Luiz da Silva. Objeto de representação formulada pelo Sr. Gilberto Gaeski acerca do 
descumprimento da lei de licitações, pelos conselhos de representação profissional 
do Estado do Paraná ao contratarem serviços de assessoria jurídica como serviços 
técnicos de natureza singular com profissionais de notória especialização. 
Condenações para o CORECON-PR não há condenações e nenhum ônus 
financeiro. Em relação ao Sr. Christian Luiz da Silva, deu-se provimento ao recurso 
apresentado a fim de tornar sem efeito a multa aplicada àquele responsável pelo 
acórdão recorrido e restituir os autos ao relator original, a fim de ser avaliada a 
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conveniência de realização de audiência prévia daquele ex-dirigente acerca dos 
fatos que haviam motivado a apelação ora invalidada. Basicamente, decidiu-se que 
é indevida a aplicação do art. 25, II, da Lei n. 8.666/1993 quando o contratante não 
demonstra a singularidade do serviço e a notória especialização do contratado com 
relação ao objeto do serviço a ser prestado, bem como a inobservância do referido 
dispositivo legal sujeita os responsáveis à multa prevista pelo art. 58, II, da Lei n. 
8.443/1992. Não há nenhum nova informação que seja do interesse do gestor 
Christian Luiz Da Silva, não obstante tenha o mesmo recorrido da decisão.  
 
7.6.1 - Regularização do Imóvel da Nova Sede  
 
Processo em andamento aguardando decisão da Vara de Registros Públicos,   
 
7.7 - Presidência 
 
A Presidência do CORECON/PR respondeu pela coordenação de todos os trabalhos 
administrativos, institucionais e das comissões, conforme exposição no presente 
relatório. 
Presidente: Luiz Antônio Rubin. 
 
7.8 - Vice-Presidência 
 
Coube à Vice-Presidência dividir as responsabilidades de representação oficial do 
CORECON-PR com a Presidência. 
Vice-Presidente: Maria de Fátima Miranda. 
 
 
8 - Desempenho Financeiro e Orçamentário do CORECON/PR - Exercício 2009 

 
• Saldo Financeiro Disponível em 31.12.08: R$ 412.901,90 
• Saldo Financeiro Disponível em 31.12.09: R$ 550.151,94 
• Variação Nominal: 1,33 

 
 

8.1 - Aspectos relacionados às Receitas Arrecadadas: 
O total da receita arrecadada em 2009 superou o total da receita orçada para o 
período em 20 %. 
 
A arrecadação das anuidades de 2009, nos três primeiros meses do ano, equivaleu 
a 62,16% do total das Contribuições Sociais arrecadadas no exercício e 56,79% do 
total da receita arrecadada em 2009, tendo em vista que é neste período que se 
concentra a arrecadação da anuidade do exercício. 
 
No final do exercício, as Contribuições Sociais representaram 91,36% do total da 
receita arrecadada. O percentual residual de 8,64% foi composto por: 5,93% de 
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Receita Patrimonial, 1,92% de Receitas de Serviços, 0,69% de Transferências 
Correntes, 0,1% de Outras Receitas Correntes e 0% 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 2009 em, aproximadamente, 32%. 
 
 
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 19º Prêmio Paraná de 

Economia, que contemplou os 2 (dois) primeiros colocados e os 2 
(dois) segundos colocados na categoria Artigo de Economista e 
Artigo de Estudante de Economia; os 2 (dois) primeiros colocados 
e os 2 (dois) segundos colocados na categoria Monografia de 
Graduação – Economia Pura e Aplicada  e  Economia 
Paranaense – no total de R$ 8.000,00; 

 
- Conselho também direcionou suas atividades para a criação de 

um programa contínuo de 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$ 9.000,00, 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$ 68.000,00, 
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 
saudável troca de experiências profissionais com os demais 
integrantes da categoria. 

 

- No ano de 2009, 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 
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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$ 21.600,00. 

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

2009, a cota-parte COFECON foi no montante de R$ 176.602,24. 
 

 8.2.3 - Despesa de Capital: 
 
- O investimento, principalmente, na reforma do telhado da sede do 

CORECON-PR, aquisição de equipamentos de informática e 
diversos foi no montante de R$ 19.726,94, sendo R$ 17.910,04 
em Obras e Instalações e R$ 1.816,90 em Equipamentos e 
Material Permanente. 

 
 
 
9) Conclusão 
 
 
Tendo em vista o relatório acima, com seus itens explicativos, nos cabe concluir 
apenas com o agradecimento aos Conselheiros, Vice Presidente e Funcionários que 
em 2009 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 proporcionar aos economistas do Paraná uma nova sede cada vez 
mais funcional, a altura das atuais necessidades da instituição. 
 
 
 

Curitiba, 19 de fevereiro de 2010. 
 
 
 
 
 

Econ. Luiz Antônio Rubin 
Presidente exercício 2009 

 


