
                                            
                                                                                                                                       

Arquivos Word/RELATÓRIOS/Relatório de Gestão 2007.doc                                       
RUA PRINCESA ISABEL, 815, CIDADE ALTA, NATAL/RN  CEP: 59025-400 TELEFAX: (84) 3201-1005 

E-mail: corecon-rn@cofecon.org.br     Site: www.corecon-rn.org.br  

1

 

RELATÓRIO DE GESTÃO  
EXERCÍCIO 2007 

 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 
 

Na condição de presidente do CONSELHO REGIONAL 
DE ECONOMIA 19ª REGIÃO / CORECON-RN, apresento o 
relatório de gestão do Exercício de 2007, contendo algumas  
atividades desenvolvidas, participação em eventos, bem 
como, as posições Orçamentária, Financeira e Contábil.  
 

 Destacamos que o Auditório encontra-se aparelhado, 
tornando nossa sede pronta para atender as necessidades 
da categoria.  

 
No Sistema COFECON /CORECON’S legitimamos o 

espaço do CORECON/RN em todas as discussões ao longo 
do exercício de 2007.  

 
E, com muita satisfação, informamos que o 

CORECON/RN foi pioneiro ao registrar o Curso de 
Tecnólogo em Gestão Financeira, abrindo assim 
oportunidades de trabalho para mais uma categoria 
profissional em nosso Conselho.      
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PLENÁRIAS 
 
► Na segunda Sessão Plenária do ano, os Conselheiros Davi Queiroz de Medeiros e 
Orildo Sávio de Oliveira Silva renunciaram aos seus mandatos, tendo assumido as vagas 
para o exercício de 2007, os Suplentes Jarbas Pires de Assis e Marinete Dantas, 
respectivamente.  
► Na Sessão Plenária do mês de março o Conselheiro Robespierre do O’ Procópio 
Barreto renunciou ao seu mandato, tendo assumido a sua vaga para os exercícios de 
2007 e 2008, a Suplente Leide Maria Pimenta Fagundes;  
► Na Sessão Plenária do mês de junho foi aprovado o VII Prêmio RN de Economia; 
► Foi aprovado o registro do Curso de Tecnólogos em Gestão Financeira, da FACEX e 
UNP.   
 
 
REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REGIONAIS 
 
► Participação de palestra na Universidade Potiguar – UNP, para turma concluinte do 
curso Gestão Financeira;   
► Realização VII Prêmio RN de Economia, onde as três melhores Monografias receberam 
prêmios em dinheiro e receberão Certificados pela classificação, em solenidade que será 
realizada em 2008;  
► Participação e ingresso no Conselho Consultivo da Associação Comercial do Rio 
Grande do Norte, com o objetivo de dar apoio na divulgação e indicação de economistas;  
 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E PLENÁRIAS DO COFECON 
 
►Durante o exercício, participação de todas as plenárias conjuntas do 
COFECON/CORECON’S, exceto a que foi realizada em Palmas/TO;  
►Participação no Congresso Brasileiro de Economia, com a coordenação de mesa de 
trabalho com os Economistas Paul Singer e Reynaldo Gonçalves; 
►Participação na ANGE – Associação Nacional dos Cursos de Graduação de Economia, 
realizado em Natal, em parceria com a UFRN, com o apoio financeiro do COFECON e 
colaboração do CORECON/RN no tocante à divulgação.  
 
VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES  
 
► Foi concedida aos servidores do Corecon/RN reposição salarial de 3,17%, mais 2,60% 
de perdas salariais, perfazendo o percentual de 5,77%;  
► Foi aprovada a continuidade do pagamento de comissão sobre cobranças em atraso, 
como incentivo ao fiscal, até dezembro, com o objetivo de reduzir a inadimplência;  
► Foi concedido um aumento de 20% no Cartão Alimentação;  
►Todos os servidores foram contemplados com o ganho de um nível, na avaliação do 
PCS, sendo metade por merecimento e a outra metade por antiguidade, correspondente 
ao percentual 4%;  
► Realização de Confraternização Natalina com um grande almoço no Restaurante 
Tábua de Carne, com a participação dos servidores, estagiários, prestadores de serviços e 
conselheiros.  Na ocasião foram distribuídas cestas natalinas aos servidores e estagiários.  



                                            
                                                                                                                                       

Arquivos Word/RELATÓRIOS/Relatório de Gestão 2007.doc                                       
RUA PRINCESA ISABEL, 815, CIDADE ALTA, NATAL/RN  CEP: 59025-400 TELEFAX: (84) 3201-1005 

E-mail: corecon-rn@cofecon.org.br     Site: www.corecon-rn.org.br  

4

 

VALORIZAÇÃO DO ECONOMISTA  
 
► Foi reativada a Delegacia do Corecon/RN na Cidade do Assu, tendo como Delegado o 
Economista Jaime dos Santos da Silva, cujo objetivo é difundir a profissão do Economista 
e as ações do CORECON/RN naquela região.  
► Assinamos novos convênios com descontos em produtos e serviços para os 
Economistas e seus dependentes;  
► Fechamos um novo grupo de economistas para o Plano de Saúde UNIMED-NATAL, 
trazendo assim benefício aos mesmos, além dos seus dependentes;  
► Realizamos duas palestras no Auditório da UNP em comemoração ao “Dia do 
Economista”, sendo uma com o tema “Viabilidade Econômica de um Projeto”, ministrada 
pela Economista Rose Mary Medeiros de Souza e “Como realizar uma Pesquisa de 
Mercado”, ministrada pela Estatística Magna Jeany Araújo de Souza;   
► Foi oferecido o Curso “Pesquisa de Mercado” com carga horária de 20 horas, com a 
estatística Magna Jeany Araújo de Souza, mas o número de inscritos foi insuficiente para 
viabilizar o mesmo.  
 
OUTRAS REALIZAÇÕES 
 
►Contratamos um novo contador através de processo de Carta Convite, visto que o 
anterior rescindiu o contrato por problemas de saúde;  
►Contratamos uma servidora concursada para a vaga de PAE - Profissional de 
Atendimento ao Economista, deixada por outra que se aposentou;   
►Elaboramos o Boletim Informativo “ O Economista”, dando maior ênfase à divulgação do 
VII Prêmio RN de Economia;   
►Realizamos a organização no Arquivo Morto, com descarte de documentos antigos, 
desde a fundação do CORECON/RN, tudo de acordo com a legislação vigente.  
 
 
SEDE DO CORECON/RN 
 
► Ratificamos o termo de Empréstimo concedido pelo COFECON para aquisição da sede 
do Corecon/RN, na primeira Sessão Plenária do ano;  
► Efetuamos o pagamento da segunda parcela do empréstimo ao COFECON, referente 
ao empréstimo para aquisição da sede do CORECON/RN, no valor de R$ 11.721,00 (onze 
mil, setecentos e vinte e um reais), restando ainda a terceira e quarta parcelas, previstas 
para março de 2008 e março de 2009, respectivamente;  
► Recebemos a transferência de titularidade (escritura) do CRC para o CORECON/RN;  
► Equipamos o Auditório com Ar Condicionado, cortinas e 30 cadeiras, essas últimas 
doadas pelo CORECON/DF; 
►Equipamos mais duas salas com Ar Condicionados modernos, tipo Split, além da 
aquisição de móveis (armários e mesa) para a sala da Gerência;  
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RELATÓRIO RESUMIDO DAS DESPESAS REALIZADAS EM 2007 
 

DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL/EQUIPAMENTO VALOR R$ 
SEDE – Pagamento da 2ª parcela do empréstimo ao COFECON 11.721,00 
SEDE – Conservação de bens móveis e imóveis 5.462,00 
DIÁRIAS – Presidente, Conselheiros e servidores  2.162,50 
Serviço de divulgação, impressão e Encadernação (folder sobre a profissão) 2.828,79 
Honorários advocatícios e contábeis  17.403,57 
PASSAGENS AÉREAS  1.320,22 
PRÊMIO DE MONOGRAFIAS (do 1º ao 3º lugar) 3.000,00 
Equipamentos e Material Permanente 23.298,35 

TOTAL R$ 67.196,43 
 
 
EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
 Encerramos o exercício de 2007 com saldo financeiro de R$ 22.094,39 (vinte e dois 
mil, noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), que significa um acréscimo 19% em 
relação ao saldo do exercício anterior, sendo que no saldo de 2006 já tinha uma receita de 
aproximadamente de 5.500,00 referente a anuidade de 2007, que teve seu vencimento 
antecipado.  
 
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS 
  
 As contas do CORECON/RN em 2007 tiveram uma pequena evolução positiva em 
relação ao exercício anterior. Em 2006 realizamos 88,6% das receitas e 80% das 
despesas. Já em 2007 realizamos 89,76% das receitas e 82,36% das despesas. Assim, o 
superávit orçamentário em 2007 foi de R$ 21.221,57 (vinte e um mil, duzentos e vinte e 
um reais e cinqüenta e sete centavos). Some-se a isso o aumento de Despesa de Capital 
que foi de 12,04% em 2007, contra 6,83% em 2006. Tal acréscimo pode ser explicado 
pela aquisição de equipamentos para o auditório, além de outras aquisições para as 
demais dependências do CORECON.  
 
SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA, FILIADOS, CANCELADOS E OUTROS 
 

INADIMPLÊNCIA E  NÚMERO DE FILIADOS COM BASE EM 31/12/2007 
TOTAL DE 
FILIADOS 

DEFINITIVOS  

ACUMULADO 
REGISTROS 

REMIDOS  

REGISTROS 
CANCELADOS  
NO EXERCÍCIO 

REGISTROS 
NOVOS NO 
EXERCÍCIO  

NÚMERO DE 
INADIMPLENTES 

EM 31/12/2007 

 
1.080 

 

 
80 
 

 
26 

 
19+08(*) =27 

 
307 (30%) 

(*) Registros reativados  
 
 Comparando-se ao número de Registro no exercício anterior, tivemos uma queda 
de 43%, mas em contra-partida, o número de cancelamentos caiu 35%, assim o número 
de filiados permanece no mesmo patamar dos últimos 10 (dez) anos, pelo menos. Já o 
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número de registros remidos apresentou um aumento acentuado, fato que atribuímos à 
divulgação da legislação aos filiados.  
 
 Com muito trabalho na cobrança das anuidades, conseguimos reduzir a 
inadimplência de 35% para 30%, fato esse que não ocorria desde 2004, pois o percentual 
vinha sendo mantido em 35%. Ainda que modesta, consideramos a redução de (5%), 
bastante positiva, tendo em vista a realidade do mercado de trabalho para o Economista 
no nosso Estado, onde a oferta de empregos apresenta-se em declínio. Por outro lado, os 
Servidores Públicos que representa cerca de 70% dos nossos filiados, reclamam que a 
categoria não tem tido aumentos salariais condizentes com a elevação do custo de vida.   
 
   
 CONCLUSÃO 
 
 Conseguimos fechar o ano com saldo positivo, e creditamos isso tanto à Diretoria, 
em especial ao Vice-Presidente Janduir Oliveira da Nóbrega, que ao longo do exercício se 
dedicou muito à questão da inadimplência, como também ao corpo de funcionários deste 
CORECON/RN, pela dedicação no desenvolvimento dos trabalhos e empenho no tocante 
à cobrança das anuidades.  
 
  É o relatório à apreciação da Comissão de Tomada de Contas.  
 
 
 
 

FABÍOLA ANDRÉA LEITE DE PAULA 
Presidente  


