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RELATÓRIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2005 
Senhores Conselheiros, 

 
Na condição de presidente do CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – CORECON/RN DO RIO GRANDE 
DO NORTE – 19ª Região, apresento o relatório de gestão do exercício de 2005, contendo as atividades 
desenvolvidas, bem como, as posições Orçamentária, Financeira e Contábil, relativas ao final do referido 
exercício, além de Relação dos Bens Patrimoniais contendo o estado de conservação de cada um.  
 
ATIVIDADES E REALIZAÇÕES 

JANEIRO: 

� No dia 03 foi realizada a Sessão de Eleição e Posse dos novos Conselheiros Efetivos e Suplentes, 
tendo sido eleito Presidente e Vice – Presidente respectivamente os economistas José Santana da 
Costa e Fabíola Andréa Leite de Paula. Na mesma sessão foi criada a Comissão de Tomada de 
Contas para o exercício de 2005, composta pelos conselheiros Marinete Dantas como Presidente e 
conselheiros Luiz José de O. Bezerra e Leide Maria Pimenta Fagundes, como membros efetivos e 
como membros suplentes os conselheiros Carlos Roberto Ávila Barbosa, Davi Queiroz de Medeiros e 
Eliel Avelino de Oliveira.  

� Iniciamos o ano com saldo em Conta Corrente e Poupança no valor de R$ 23.024,55 (vinte e três mil, 
vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), tínhamos 1.078 filiados, sendo 54 registros remidos 
e uma inadimplência de 38% (trinta e oito por cento); 

� No dia 31 o Presidente José Santana da Costa participou da Solenidade de Colação de Grau da turma 
concluintes de Economia da UNP no Auditório do CEFET.  

 
    FEVEREIRO: 

� Na Sessão Plenária do dia 14 o Conselheiro Maurício Miranda pediu licença do seu mandato pelo 
período de seis meses, tendo sido efetivado para o mesmo período o Conselheiro Carlos Roberto Ávila 
Barbosa; 

� Na mesma Sessão Plenária, foi autorizada uma parceria com a ECONSUL – Empresa Júnior de 
Economia da UFRN, com o Projeto denominado “Quarta com o Economista”, com o objetivo de 
organizar palestras mensais de abril a dezembro/2005;  

� Foi aprovada Proposta de Trabalho apresentada pelo Presidente José Santana da Costa e em seguida 
encaminhada ao COFECON. 

� Recebemos ofícios da 18ª Vara Cível solicitando indicação de economistas para ser síndico de Massa 
Falida, com isso o Conselheiro José Soares assumiu o compromisso de dar expediente na sede do 
Corecon/RN todas as terças e quintas-feiras das 08:00 às 12:00 h, ficando à disposição dos 
economistas interessados em ser síndico, dando explicações sobre a nova Lei de falência;  

� Foi renovado o contrato de Assessoria Jurídica com a CONSENSUM por mais um ano;  
� No dia 22 foi assinado Convênio com a CENTRAL FÁCIL-Sebrae/RN, que possibilitou aos economistas 

realizarem trabalhos de atendimento na sala da Central Fácil, obedecendo um rodízio entre os 
participantes. Na época dezesseis economistas demonstraram interesse e participaram de reuniões na 
sede do Corecon para entendimentos sobre os trabalhos, além de firmar uma escala de revezamento 
entre os profissionais;  

� O Presidente José Santana da Costa participou de Reunião Ampliada do Cofecon no dia 24. A Vice-
Presidente Fabíola Andréa Leite de Paula também participou de Reunião Ampliada, também da posse 
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do Presidente e Vice-Presidente do Cofecon no período de 24 a 26/02. O Corecon/RN custeou apenas 
uma diária e as passagens ficaram a cargo da Vice-Presidente.  

 
MARÇO: 

� Na Sessão Plenária do dia 07 o Conselheiro Orildo Sávio de Oliveira Silva pediu licença do seu 
mandato pelo período de seis meses, tendo sido efetivado para o mesmo período a Conselheira Leide 
Maria Pimenta Fagundes;  

� Na mesma sessão foi aprovada a criação simultânea do Fórum do Orçamento Municipal e o Conselhão 
que é a junção dos Conselhos profissionais do Estado. Foi criada uma comissão para o Fórum de 
Orçamento com as Conselheiras Fabíola Andréa Leite de Paula como coordenadora e as Conselheiras 
Leide Maria Pimenta Fagundes, Joana D’arc Davi de C. Rodrigues e Marinete Dantas como 
colaboradoras. Para a criação do Conselhão, assumiram a responsabilidade, o Presidente José 
Santana da Costa e a Vice-Presidente Fabíola Andréa Leite de Paula;  

� Foi feito tombamento dos Bens Móveis do Corecon/RN, com o acompanhamento da Comissão 
composta pelos Conselheiros Carlos Roberto Ávila Barbosa como Presidente, Conselheiro José 
Soares e a Gerente Maria Maíza de Paiva Costa , todos como colaboradores;  

���� Foi concretizada a compra da Sede do Corecon/RN no valor de R$ 90.000,00 autorizada na Sessão 
Plenária do dia 07/03 para pagar da seguinte forma: A primeira parcela em duas vezes, sendo o valor 
de R$ 9.000,00 na assinatura do Termo de Compra e Venda em 09/03/2005 e o valor de R$ 21.000,00 
em 31/10/2005, a segunda parcela no valor de R$ 40.000,00, com recursos do COFECON, em 
30/03/2005 e a terceira e última parcela em 30/09/2005. O processo teve início do mês de janeiro/2005 
e concluído em março.; 

� Fizemos diversas indicações de economistas para realizar trabalho como síndico de massa falida, na 
18ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN.  

ABRIL: 
� Na Sessão Plenária do dia 04/04 contamos com a presença do Presidente do COFECON, Econ. 

Sidney Pascoutto da Rocha, que veio ao nosso Estado com o objetivo de divulgar a Profissão do 
Economista e as ações que estavam sendo desenvolvidas pelo Sistema COFECON/CORECON’S, 
aproveitando a ocasião fez visita a vários órgãos como: BNB, CNBB, SEBRAE, SEMPLA, FIERN e 
concedeu entrevista na TV Cabugi e no programa de Beto Guedes na Rádio Cidade do Sol, falando 
sobre desemprego e falta de perspectiva de mercado para o recém formado;  

� Na mesma Sessão, foi aprovado o Termo de Compromisso de Empréstimo concedido pelo COFECON 
no valor de R$ 40.000,00 para aquisição da Sede do CORECON/RN, para ser pago em duas parcelas, 
sendo a primeira em 10/03/2006 e a segunda em 10/03/2007; 

� No dia 13/04 o Presidente José Santana da Costa ministrou palestra na UFRN sobre o Mercado de 
Trabalho, fazendo parte da parceria com a ECONSUL- Empresa Júnior de Economia da UFRN; 

� A Vice-Presidente Fabíola Andréa Leite de Paula participou da solenidade de Colação de Grau dos 
Concluintes de Economia da UFRN, ocasião em que fez divulgação do CORECON/RN com 
distribuição de Bottons, folhetos e folders sobre a Profissão do Economista; 

� Foi homologado pelo COFECON, o Plano de Cargos e Salários do CORECON/RN; 
� Fizemos várias indicações de economistas para realizar trabalho como síndico de massa falida, na 18ª 

Vara Cível da Comarca de Natal/RN.  
� Foi renovado por mais um ano o Contrato de Prestação de Serviços Contáveis com o Cont. Tarcísio 

Ferreira Chavante, seguindo os trâmites da lei de licitação;  
� No dia 29 recebemos o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) do Cofecon a título de empréstimo 

para pagamento de parcela referente a compra da sede do Corecon/RN 
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MAIO: 

� Em maio foi concedido reposição salarial aos servidores do Corecon/RN de 7,25%;  
� Na Sessão Plenária do dia 02, foi cedida uma sala ao SINDECON/RN, através de Termo de Permissão 

de Uso gratuito com o objetivo de ajudar o Sindicato a se reorganizar, pelo prazo de um ano, de 
04/05/2005 a 03/05/2006; 

� Foi aprovado o projeto para V Prêmio RN de Economia/2005; 
� Foi realizada no dia 19/05 no Auditório do SEBRAE/RN a primeira reunião sobre a criação do Fórum de 

Orçamento Municipal, com a presença de um funcionário do Corecon-RJ. 
 
JUNHO: 

� Participação da Gerente Maria Maíza de Paiva Costa, no Encontro Anual de Gerentes e Secretários 
Executivos promovido pelo Cofecon em Brasília no período de 15 a17/06/2005, cujo relatório com as 
informações foi passado aos conselheiros; 

� O Economista/empresário Fernando Antônio Barreto de Paiva ministrou palestra sobre                    “ 
Empresário de Sucesso no Programa Empreendedor”, no dia 14/06 no Auditório da UFRN, a convite do 
Corecon/RN fazendo parte da parceria com a ECONSUL, o presidente José Santana da Costa se fez 
presente ao evento ; 

� Fizemos  várias indicações de economistas para realizar trabalho como síndico de massa falida, na 18ª 
Vara Cível da Comarca de Natal/RN.  

 
JULHO: 

� Novamente, foram feitas várias indicações de economistas para realizar trabalho como síndico de 
massa falida, na 18ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN.  

 
AGOSTO: 

� No dia 15/08 foi realizada a solenidade de inauguração da Sede própria do Corecon/RN, que contou 
com a participação do Presidente e o Vice-Presidente do COFECON, conselheiros do COFECON, 
conselheiros de outros Corecons, ex-presidentes do Corecon/RN, todos os conselheiros do 
Corecon/RN, além de autoridades locais. Na mesma ocasião os servidores do Corecon/RN receberam 
placas em homenagem e reconhecimento pelos trabalhos desenvolvidos, também foi entregue uma 
placa ao Presidente do Cofecon, Econ. Sidney Pascoutto da Rocha em agradecimento pela dedicação 
e atenção com os economistas do RN;  

� Recebemos o valor de R$ 3.000,00 do COFECON para pagamento da premiação do primeiro, segundo 
e terceiro ligares do Concurso de Monografias – 2005;  

� Foram feitas várias indicações de economistas para realizar trabalho como síndico de massa falida, na 
18ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN.  

� Solicitamos ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC a divisão do último pagamento das 
parcelas devidas pela compra da sede, em duas partes de CR$ 10.000,00, cada. 

 
SETEMBRO: 

� Recebemos ofício do CRC que atendeu o nosso pleito para o re-parcelamento da última parcela da 
compra da sede do Corecon, para ser paga em duas parcelas, sendo um de R$ 10.000,00 para 
30/09/2005 e a outra de R$ 10.000,00 para 10/02/2006. Na data prevista foi quitada a primeira das 
duas parcelas. 
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� Foi aprovado o novo Regimento Interno do Corecon/RN e encaminhado ao Cofecon para 
homologação;  

� O CORECON/RN e o COFECON participaram de reunião na UERN em Mossoró com a presença de 
conselheiros regional e federal, reitor, pró-reitor e professores da UERN com o objetivo de instalação 
do curso de Economia daquela Universidade, na Cidade do Natal.  

 
OUTUBRO: 

� No dia 27 de outubro foi realizada a primeira eleição direta para Presidente e Vice-Presidente e 
renovação de um terço dos conselheiros, tendo transcorrido com tranqüilidade; 

� No dia 29 de outubro foi realizado Concurso Público para Fiscal da Profissão do Economista e cadastro 
reserva para Profissional de Atendimento ao Economista e foi conduzido pelo Conselheiro Federal 
Robespierre do O’ Procópio Barreto como presidente da comissão, além dos conselheiros Davi Queiroz 
de Medeiros e Luiz José de O Bezerra. O processo que deveria ter sido homologado ainda em 2005 
com publicação no Diário Oficial do Estado, não foi possível, por impossibilidade do presidente da 
comissão em elaborar um relatório e encaminhar a essa presidência; 

 
NOVEMBRO: 

� Na Sessão Plenária do dia 07 o Conselheiro José Soares renunciou o restante de seu mandato de 
conselheiro efetivo, tendo sido efetivado em sua vaga o Conselheiro João Bosco da Costa  

 
DEZEMBRO: 

� Na Sessão Plenária do dia 05, solicitei uma licença por quinze dias para o período de 16 a 31/12, tendo 
sido substituído pela Vice-Presidenta Fabíola Andréa Leite de Paula; 

� No dia 20/12, efetuamos o pagamento aos ganhadores do V Prêmio RN de Economia/2005.     
 

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS E OUTROS 
DATA DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL/EQUIPAMENTO VALOR R$ 

25/01/2005 Emplaca Serviços (placas para tombamento de móveis) 340,00 
24/02/2005 Movetech (Cadeira para escritório mesa da Gerente Executiva) 123,00 
22/02/2005 Tribuna do Norte (aviso missa de um ano ex-presidente Carlos Eugênio 70,00 
22/02/2005 Fabíola Andréa Leite de Paula (diária para reunião no Cofecon dia 24/02) 360,00 
22/02/2005 José Santana da Costa (diárias para reunião ampliada do Cofecon 23 e 24/02) 540,00 
14/03/2005 CRC/RN (sinal da compra da sede do Corecon/RN) 9.000,00 

17/03 a 
09/05/2005 

Despesas com a mudança (limpeza e reparos dos dois imóveis, mudança, 
eletricista, encanador, aviso na TN, etc) 

4.291,23 

21/03/2005 CRC/RN (complemento da primeira parcela da compra da sede do Corecon/RN) 21.000,00 
29/03/2005 Caixa Econômica Federal (avaliação imóvel) 2.550,00 
04/04/2005 Supermercado Makro (escada de alumínio) 74,90 
11/04/2005 Fabíola Andréa Leite de Paula (diária p/ visita UERN de Mossoró) 111,60 
11/04/2005 Leide Maria Pimenta Fagundes (diária p/ visita UERN de Mossoró) 111,60 
03/05/2005 Umbelino refrigeração (conserto de ar- condicionados) 140,00 
06/05/2005 Jackson Fonseca (1/2 custas advogado ref.causa justiça por economista) 250,00 
06/05/2005 Almir Soares Firmo (1/2 ação movida por economista) 500,00 
10/05/2005 2º Ofício de Notas (registro de Atas por mudança de endereço) 400,00 
20/05/2005 Cibele Janine (Assessoria de imprensa para Fórum de Orçamento) 200,00 
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09/06/2005 Jackson Fonseca (2/2 custas advogado ref.causa justiça por economista) 250,00 
09/06/2005 Almir Soares Firmo (2/2 ação movida por economista) 500,00 
09/06/2005 Maria Maíza de Paiva Costa (diárias para Encontro anual de Gerentes )  265,00 
09/06/2005 Mac Teleinformática (manutenção na central telefônica) 45,00 
09/06/2005 Fabíola Andréa Leite de Paula (diária para seminário em Brasília dia 14/06) 360,00 
29/06/2005 Olímpica Esportes (gravação em placas de homenagens ) 160,00 
29/06/2005 Sport Master (placas de homenagens aos servidores do Corecon) 106,00 
29/06/2005 Poty Livros (Livro manual de redação oficial) 40,00 
12/07/2005 Nazareno Leite (faixas para 2ª Conferência da Cidade do Natal) 36,00 
25/07/2005 Sporte Máster (Placa e gravação para homenagem ao Pte. Do Cofecon) 81,00 
27/07/2005 Saci (material para pintura fachada e mura da sede para inauguração) 106,40 
29/07/2005 Gilson Bernadino (pintura fachada e muro da sede) 60,00 
02/08/2005 Nordeste Placas (placa inaugural em aço inox) 600,00 
09/08/2005 Augusto Carlos T.Carvalho(diária p/ ministrar palestra UERN P.dos Ferros) 82,50 
09/08/2005 José Santana da Costa (diária p/participar solenidade medalha J.Soares) 180,00 
09/08/2005 José Soares (diária p/participar solenidade para receber medalha) 180,00 
12/08/2005 Tribuna do Norte (aviso edital eleições/2005) 135,00 
17/08/2005 Nazareno Leite(faixas para inauguração sede e Dia do Economista) 80,00 
17/08/2005 Suporte Informática (aluguel serviço de som para inauguração sede) 100,00 
17/08/2005 Ignez Motta de Andrade (buffet para inauguração da sede) 800,00 
17/08/2005 Aguimarinho Silva ( fotos na inauguração da sede do Corecon) 195,00 
22/08/2005 Servgráfica e Copiadora (cartazes para V Prêmio RN de Economia/2005)  200,00 
23/08/2005 Ednaldo Soares de Azevedo (serviço de cerimonial inauguração sede) 180,00 
12/09/2005 Maria Arlene (faxina durante as férias de Dantas, de 22/08 a 12/09/2005) 100,00 
14/09/2005 Departamento Estadual de Imprensa (publicação Edital eleição no D.O.E)  192,00 
20/09/2005 Fabíola Andréa Leite de Paula (inscrição Congresso Brasileiro Economistas) 80,00 
29/09/2005 Fabíola Andréa Leite de Paula (diária p/ reunião ampliada Cofecon dia 03/10) 180,00 
30/09/2005 CRC/RN (metade da última parcela da compra da sede)  10.000,00 
02/10/2005 Tribuna do Norte (aviso Edital de Concurso Público do Corecon/RN) 120,00 
25/11/2005 Suporte Informática (manutenção em computadores)  100,00 
02/12/2005 Leovigildo C. de Alb. Neto (diária p/ participar banca examinadora Prêmio Monografias) 82,50 
15/12/2005 Departamento Estadual de Imprensa - DEI (Edital anuidades de 2006) 168,00 
19/12/2005 Adrianno Ivo da Silva Gama (3º Lugar Prêmio Monografias) 500,00 
19/12/2005 Grasiely Alva de Lima (2º Lugar Prêmio Monografias) 800,00 
19/12/2005 Herbert José Viana de Medeiros (1º Lugar Prêmio Monografias) 1.700,00 

 TOTAL  R$    58.826,73   
 
CONTAS À PAGAR: 
Não existem contas vencidas à pagar do exercício de 2005, existe sim, as contas que serão geradas no 
exercício de 2006 como água, luz, telefone, taxa de Bolsa Estágio, Entrega de Correspondências, Contador, 
Advogado, etc, que gira em torno de R$ 2.000,00 e a última parcela da compra da sede ao CRC no valor de R$ 
10.000,00 vencível em 10/02/2006 e as parcelas do empréstimo ao Cofecon para aquisição da sede no total de 
R$ 40.000,00, sendo a primeira de R$ 20.000,00 + correção da poupança com vencimento em 31/03/2006 e a 
segunda no valor de R$ 20.000,00 + correção da poupança com vencimento em 31/03/2007.   
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SITUAÇÃO FINANCEIRA: 
•  Encerramos o exercício com saldo em Conta Corrente no valor de R$ 2.672,37 (dois mil, seiscentos e 
setenta e dois reais e trinta e sete centavos) , entre Conta Corrente e Poupança.  
 

INADIMPLÊNCIA E  NÚMERO DE FILIADOS COM BASE EM 31/12/2005 
TOTAL DE 
FILIADOS 

(DEFINITIVOS + 
PROVISÓRIOS) 

REGISTROS 
REMIDOS(*) 

REGISTROS 
CANCELADOS 
NO EXERCÍCIO 

REGISTROS NOVOS ATÉ 
31/12/2005 

NÚMERO DE 
INADIMPLÊNTES 

EM 31/12/2005 

 
1077 + 09 = 1086 

 

 
58 

 
26 

 
27 

 
361 (35%) 

(*) Incluso no total  
 
CONCLUSÃO:  
 
Com muito esforço conseguimos reduzir a inadimplência de 38% para 35%, fechar o ano com saldo positivo e 
atribuímos aos Conselheiros do Corecon/RN e aos funcionários que se dedicaram com as cobranças das 
anuidades em atraso e principalmente ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC/RN que re-parcelou a 
última parcela do pagamento da compra sede em duas vezes. Consideramos isso uma grande vitória, levando 
em consideração que compramos a sede do Corecon/RN, e isso só foi possível graças ao superávit do ano 
anterior no valor de R$ 23.024,55 e ao empréstimo concedido pelo COFECON no valor de R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais) e aos conselheiros do Corecon/RN que não mediram esforços, merecendo destaque a essa 
presidência que, ao longo do ano de 2004 no primeiro mandato se preocupou sempre em evitar gastos com o 
objetivo da compra da sede, destaque também para a Vice - Presidenta Fabíola Andréa Leite de Paula que fez 
contatos freqüentes com o Presidente do Cofecon Econ. Sidney Pascoutto da Rocha, pessoa a quem também 
cabe o nosso reconhecimento, aos Conselheiros do Cofecon, destacando aqui o Vice-Presidente Ney Cardim 
que deu incentivos para a compra por ocasião de sua vinda em auditoria ao Corecon/RN em novembro/2004, 
ao Conselheiro Federal Robespierre do Ó Procópio Barreto e aos funcionários que sempre contribuíram com 
dedicação.     
 
Por fim, quero alertar a nova gestão para que durante o exercício de 2006 haja contenção rigorosa nas 
despesas, pois o Corecon tem compromissos altas a liquidar em função da compra da sede, pois resta a pagar 
R$ 10.000,00 ao Conselho Regional de Contabilidade e a primeira parcela do empréstimo ao Cofecon no valor 
de R$ 20.000,00, além da necessidade de montar o auditório que tem um alto custo. Agradeço a colaboração 
de todos e desejo os melhores votos de êxito a nova gestão.  
 

 
 

JOSÉ SANTANA DA COSTA                                                         FABÍOLA ANDRÉA LEITE DE PAULA 
           Presidente até 15/12/2005                                                      Presidente em Exercício de 16 a 31/12/2005 
 
 
  Arquivos Word – Relatório Presidente 2005                                       


