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RELATÓRIO DE GESTÃO  
EXERCÍCIO 2006 

 
 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 
 

Na condição de presidente do CONSELHO REGIONAL 
DE ECONOMIA 19ª REGIÃO / CORECON-RN, apresento o 
relatório de gestão do Exercício de 2006, contendo as 
atividades desenvolvidas, participação em eventos, bem 
como, as posições Orçamentária, Financeira e Contábil.  
 
 

O Relatório mostra que, mesmo com tantas dificuldades 
que enfrenta a categoria, conseguimos alcançar bons 
resultados e boa publicidade do nosso Conselho. Atribuímos 
isso ao grande esforço dos Conselheiros Efetivos e 
Suplentes, além do corpo administrativo que, ao longo do 
ano não mediu esforços para que, ao final do exercício, 
pudéssemos fechar com bom saldo financeiro e diminuição 
da inadimplência. Some-se a isso, a contratação de uma 
estagiária de Comunicação, que colocou o CORECON/RN 
na mídia escrita e falada.   
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PLENÁRIAS 
 
► Na primeira Sessão do ano, o Conselheiro Orildo Sávio de Oliveira Silva pediu licença 
do seu mandato para o exercício de 2006, tendo assumido sua vaga a Suplente Leide 
Maria Pimenta Fagundes;    
► Realizamos uma Sessão Plenária Extraordinária com a participação do Presidente do 
COFECON, Econ. Synésio Batista da Costa que apresentou sua meta de trabalho no 
COFECON para o exercício de 2006, além de sugerir ações a serem realizadas pelo 
CORECON/RN no exercício; 
► Na Sessão Plenária Ordinária do mês de fevereiro, o Conselheiro Maurício Miranda 
pediu licença do seu mandato por seis meses, tendo assumido sua vaga a Suplente 
Marinete Dantas;  
► Na Sessão Plenária do mês de julho foi aprovado o VI Prêmio RN de Economia; 
► Foi aprovado o desfazimento de bens inservíveis no valor de R$ 2.847,36 (dois mil, 
oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), com essa medida, os valores 
dos bens ficaram mais próximos da realidade. 

 
VALORIZAÇÃO DA HISTÓRIA DO CORECON/RN 
Inauguração da Galeria dos Presidentes 
 
► Em setembro inauguramos a Galeria de Presidentes do CORECON/RN, cuja 
solenidade contou com a presença do Presidente do COFECON, Econ. Synésio Batista da 
Costa, Conselheiros federais, Conselheiros regionais e Ex-presidentes do Corecon/RN. Na 
mesma ocasião O COFECON realizou plenária em nossa cidade atendendo o nosso 
pleito.  
 

REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REGIONAIS 
 
► Participação da Solenidade de Colação de grau da UFRN – Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, ocasião em que distribuímos folder com as atividades desenvolvidas 
pelo economista;  
► No dia 12 de julho, a Presidente ministrou palestra na UERN – Universidade Estadual 
do Rio Grande do Norte, em Assu, sobre a profissão do Economista e sua inserção do 
mercado de trabalho;  
► Em agosto a Presidente participou de Café da Manhã em comemoração ao 54º 
aniversário do BNB – Banco do Nordeste do Brasil;  
► Em agosto a Presidente participou de Mesa Redonda sobre o Curso de Economia 
numa perspectiva de geração de conhecimento acadêmico e crescimento profissional. Foi 
representando o CORECON/RN, o Cons. Suplente Janduir Oliveira da Nóbrega;   
► Em setembro a Presidente participou de reunião para compor o CONEMA – Conselho 
do Meio Ambiente.  
► Em setembro a Presidente Ministrou palestra sobre a Profissão do Economista na 
UERN em Mossoró/RN; 
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► Realização VI Prêmio RN de Economia, onde as três melhores Monografias receberão 
prêmios em dinheiro e, as do 4º ao 7º lugar receberão Diploma de Honra ao mérito, por 
ocasião de solenidade que será realizada em fevereiro próximo.  
 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E PLENÁRIAS DO COFECON 
 
► Em março participamos de Reunião ampliada do Cofecon/Corecon’s, realizada pelo 
COFECON em Brasília;  
► No período de 27 a 29 de julho o CORECON/RN participou do SINCE, em Vitória/ES, 
representado pela Presidente Fabíola Andréa Leite de Paula, o Conselheiro Federal 
Suplente, Luiz José de O. Bezerra, Conselheiros Carlos Roberto Ávila Barbosa (Vice-
presidente), Davi Queiroz de Medeiros, Leide Maria Pimenta Fagundes, Robespierre do O’ 
Procópio Barreto, sendo de grande importância a presença de todos os delegados, tendo 
havido vários avanços para a categoria e para os Estados, desde o aumento dos 
mandatos dos Presidentes (COFECON e CORECON’S), propiciando assim, um período 
maior para conclusão das ações iniciadas, e ainda a participação de todos os Estados da 
Federação a partir de 2008. As deliberações do SINCE evidenciaram a grande 
preocupação com o mercado de trabalho dos Economistas, bem como a otimização do 
SISTEMA COFECON-CORECONS;  
►Participamos do XXIII ENE, em São Luiz/MA, no período de 15 a 17/11/2006;  
►Este ano o Workshop promovido pelo COFECON foi realizado de maneira bem 
democrática, com a participação dos Assessores Jurídicos e Contábeis dos CORECON’S. 
Essa medida possibilitou que cada seguimento (gerência, contabilidade e assessoria 
jurídica) pudesse expor suas dificuldades e limitações dentro dos regionais. Concluído o 
encontro, o COFECON elaborou documento constando todas as solicitações para 
providências posteriores. O CORECON/RN foi representado pela Gerente Executiva, 
Maria Maíza de Paiva Costa, Assessor Jurídico, Adv. Luciano Rocha Coelho Júnior e 
Contador Tarcísio Ferreira Chavante. Na ocasião, a Gerente Executiva e o Assessor 
Jurídico elaboraram relatórios sobre suas participações, os quais foram encaminhados aos 
Conselheiros Regionais. 
 
 

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES  
 
► Em junho foi concedida a reposição salarial de 3,34% aos servidores do Corecon/RN, 
com data retroativa em maio/06; 
► Foi aprovado, a título de experiência até dezembro/2006, o pagamento de comissão 
sobre cobranças em atraso como incentivo ao fiscal, com o objetivo de reduzir a 
inadimplência; 
► Foi aprovado o benefício da Cesta Básica aos quatro servidores do CORECON/RN, 
pagos através de Cartão Alimentação;  
► Recebemos a homologação do Plano de Cargos e Salários da DRT – Delegacia 
Regional do Trabalho; 
► Pela primeira vez ao longo de sua história, o CORECON/RN presenteou seus 
colaboradores com uma pequena Cesta Natalina, a um pequeno custo financeiro, mas 
com grande satisfação dos que se beneficiaram. 
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VALORIZAÇÃO DO ECONOMISTA  
 
► Foi contratada uma estagiária do curso de jornalismo com o intuito de divulgar a 
imagem do Corecon/RN junto à sociedade, elaborar Boletins Eletrônicos Semanais para 
envio aos Economistas, pesquisar Concursos com vagas para economistas, para 
elaboração de “Oportunidades em Foco”, com envio semanal para os filiados, e 
incrementar os Convênios que beneficiem os filiados e seus dependentes, com descontos 
especiais.  
► Participamos da discussão do PCCS da Secretaria Estadual de Saúde com a 
participação de Economistas daquela Secretaria;  
► Prestamos homenagem aos economistas pela passagem do seu dia, com colocação de 
faixas pela cidade do Natal; 
► Iniciamos um grande processo de fiscalização através de ofícios, junto aos órgãos 
federal, estadual e municipal (de Natal e Mossoró), bancos oficiais e de fomento. O 
objetivo desse trabalho é identificar profissionais no exercício da profissão sem o devido 
registro no CORECON, assim como outros profissionais exercendo a atividade do 
economista; 
► Assinamos convênios com: UNP – Universidade Potiguar, que beneficia o Economista 
com descontos de 10% nos cursos de Pós – Graduação; Ferragens Santa Maria com 
descontos de 10% em ferragens e material de construção; e Marina Badauê, com 
desconto de 50% nos passeios de barco, além de 200 bilhetes com o mesmo desconto 
para distribuição com os filiados; Convênio com o Tropical Eco Resort, em São José de 
Mipibu, com descontos nas diárias do Hotel e no Restaurante.  

 
OUTRAS REALIZAÇÕES 
 
► Em fevereiro foi homologado o processo do Concurso Público do CORECON/RN, 
realizado em 2005;  
► O CORECON/RN recebeu homenagem da UNP – Universidade Potiguar, Certificado de 
Mérito Universidade Potiguar, em razão da notória contribuição do Corecon/RN para o 
progresso da instituição universitária; 
► Instalamos o SKYPE com o objetivo de reduzir os gastos com telefone, com isso 
conseguimos uma redução em torno de 20%; 
► Foi renovado o Termo de Cessão de uso de uma sala na sede do Corecon, pelo 
SINCEDON/RN; 
► Foi aprovada a criação da Revista “ Destaque Econômico”. A revista terá edição 
trimestral e o público-alvo serão os economistas e a sociedade em geral. A proposta é que 
as despesas sejam cobertas pelos anunciantes patrocinadores;  
► Foi aprovado pelo CORECON/RN, o Curso Seqüencial denominado “Gestão 
Financeira” da Universidade Federal, cujo projeto foi elaborado pelo Conselheiro Suplente 
Janduir Oliveira da Nóbrega; 
►No dia 25 de outubro foi realizada eleição para Presidente, Vice-Presidente e renovação 
de um terço dos conselheiros, onde foram registradas duas chapas, tendo sido eleita a 
Chapa 1, em que a Presidente Fabíola Andréa Leite de Paula foi reeleita para mandato de 
mais um ano;  
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SEDE DO CORECON/RN 
 
► Na Sessão Plenária do dia 02 de janeiro ratificamos o termo de Empréstimo concedido 
pelo COFECON para aquisição da sede do Corecon/RN; 
► Efetuamos o pagamento no valor de R$ 10.000,00 ao CRC, referente a última parcela 
da compra da sede do Corecon/RN; 
► O Cofecon aprovou o re-parcelamento do empréstimo no valor de R$ 40.000,00 para 
aquisição da sede em 4(quatro) parcelas, sendo a primeira de 25% para março/2006, a 
segunda 33,33% para março/2007, a terceira 50% do saldo, para março/2008 e a última o 
saldo restante, para março/2009;   
►Em março pagamos a primeira parcela do empréstimo no Cofecon no valor de R$ 
10.840,38; 
► Foi renovado o seguro da sede do Corecon, com a Porto Seguro por essa Seguradora, 
ter apresentado o melhor preço; 
► Realizamos serviços de reparos e limpeza na Sede do CORECON/RN; 
► A transferência de titularidade (escritura) do CRC para o CORECON/RN está em fase 
de conclusão, visto que as pendências existentes com o CRC foram resolvidas.  
 
 
AQUISIÇÕES EXTRAS COM EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E OUTROS 
 

DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL/EQUIPAMENTO VALOR R$ 
INFORMÁTICA – Materiais e Serviços 2.133,80 
DIVERSOS – Materiais e Serviços 2.776,24 
SEDE – Pagto. parcela ao CRC e 1ª parcela do empréstimo ao COFECON 20.840,38 
SEDE – Mão e Obra e material para reparos e pintura 5.569,36 
DIÁRIAS – Presidente e Conselheiros 4.527,50 
DIÁRIAS – Servidores e Convidados  562,50 
PASSAGENS AÉREAS - Presidente e Conselheiros  5.340,83 
PRÊMIO DE MONOGRAFIAS (do 1º ao 3º lugar) 3.000,00 

TOTAL R$ 44.750,61 
 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
 Encerramos o exercício com saldo bancário de R$ 18.572,99, entre Conta Corrente 
e Poupança. Comparando-se ao saldo financeiro do exercício anterior que foi de R$ 
2.672,37, tivemos um acréscimo significativo. Atribuímos esse valor a alguns fatores como 
o pagamento das despesas com a escritura em torno de R$ 5.000,00 que não foi pago, 
tivemos uma receita não prevista de R$ 5.470,00 referente a anuidade de 2007 que teve 
seu vencimento antecipado, além do grande esforço da administração com contenção de 
despesas ao longo de todo exercício.  
 
 Entre os CORECON’S do Nordeste, estamos com o 3º lugar em arrecadação de 
cota-parte junto ao COFECON e em 13º entre os 26 CORECON’S.  
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SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA, FILIADOS, CANCELADOS E OUTROS 
 
 

INADIMPLÊNCIA E  NÚMERO DE FILIADOS COM BASE EM 31/12/2006 
TOTAL DE 
FILIADOS 

(DEFINITIVOS + 
PROVISÓRIOS) 

ACUMULADO 
REGISTROS 

REMIDOS 
ATÉ 2006 

REGISTROS 
CANCELADOS  
NO EXERCÍCIO 

REGISTROS 
NOVOS NO 
EXERCÍCIO  

NÚMERO DE 
INADIMPLÊNTES 

EM 31/12/2006 

 
1.079+03 =1.082 

 

 
64 
 

 
35 

 
34+05(*) =39 

 
353 (35%) 

(*) Registros reativados  
 
 Comparando-se ao número de Registro no exercício anterior, tivemos um 
acréscimo importante de 45%, mas também constatamos um aumento no número de 
registros cancelados, que cresceu 35%.  
 
 Apesar dos esforços na cobrança das anuidades, ainda fechamos o ano com uma 
inadimplência de 35%, conseguindo assim, uma redução de apenas 1% em relação ao 
exercício anterior. Isso deve-se ao fato do crescente desemprego, o constante arrocho 
salarial da categoria dos servidores públicos, os quais representam cerca de 70% do 
nosso filiado, entre outros fatores.  
 
   

 CONCLUSÃO 
 
 Com muito esforço conseguimos fechar o ano com saldo positivo, e creditamos isso 
tanto aos colegas Conselheiros quanto ao corpo de funcionários deste CORECON/RN, 
pela dedicação quanto ao desenvolvimento dos trabalhos e empenho no tocante à 
cobrança das anuidades, o que nos possibilitará a compra de equipamentos para 
montagem do nosso auditório, além de outras aquisições que pretendemos fazer.   
 
 Por fim, agradecemos a colaboração de todos, Servidores, Conselheiros e 
Prestadores de serviço, ocasião em que solicitamos um acompanhamento constante em 
relação às despesas, tendo em vista o compromisso com o empréstimo junto ao 
COFECON, a ser pago no exercício, e ainda o empenho da nova Diretoria no sentido de 
visitar as Escolas de segundo grau, Faculdades e Universidades, para divulgar o 
CORECON/RN e promover e Valorização da Profissão de Economista, que é o nosso 
objetivo principal. 
 
 É relatório à apreciação da Comissão de Tomada de Contas.  
 
 

 
FABÍOLA ANDRÉA LEITE DE PAULA 

Presidente  


