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RELATÓRIO DE GESTÃO  
EXERCÍCIO 2008 

 
 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 

Na condição de Presidente do CONSELHO REGIONAL 
DE ECONOMIA 19ª REGIÃO / CORECON-RN, ao encerrar 
mandato exercido nos últimos três anos, apresento o 
relatório de gestão do Exercício de 2008, visto que as ações 
dos exercícios anteriores já foram apresentadas, contendo 
algumas atividades desenvolvidas, participação em eventos, 
bem como, as posições Orçamentária, Financeira e 
Contábil.  
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

Plenário 
Fabíola Andréa Leite de Paula 

Presidente 
Joana D’arc Davi de Carvalho Rodrigues 

Vice – Presidente 
 

Arlindo Santos Alves Neto 
                                       Carlos Roberto Ávila Barbosa 

Eliel Avelino de Oliveira 
Erismar Rodrigues Vasconcelos 

Henderson César França de Oliveira 
Janduir Oliveira da Nóbrega 

Jarbas Pires de Assis 
João Maria de Morais Rodrigues 
Leide Maria Pimenta Fagundes 

Maria do Socorro Araújo de M.Dantas 
Marinete Dantas 

Roberto Máximo de Lima 
Rogério Xavier Maciel 

Rosangela dos Santos Alves Pequeno 
Rose Mary Medeiros de Souza 

Teresa Gláucia Costa Cavalcanti 
 

Colaboradores 
Maria Maíza de Paiva Costa 

Gerente Executiva  
 

Augusto de Oliveira Neto 
Fiscal da Profissão do Economista 

 
José Dantas de Oliveira Filho 

Profissional de Atendimento ao Economista 
 

Leandro Igor Ferreira 
Estagiário – Assessoria de Comunicação 

 
Daniel Morais da Silva  

Samuel Henrique Dantas Manhães 
Estagiários - Administração  

 
Luciano Rocha Coelho Júnior 

Assessor Jurídico 
 

Sales Luiz Pereira da Silva  
Assessor Contábil 
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PLENÁRIAS 
 
► Na Sessão Plenária do mês de fevereiro, foi aprovado o Programa de Trabalho para o 
exercício de 2008, com a criação de Comissões de Trabalhos visando dinamizar as 
atividades, como também o Calendário de Plenárias para o exercício.  
 
► Na Sessão Plenária do mês de março foi aprovado o VIII Prêmio RN de Economia/2008 
 
 
REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REGIONAIS 
 
► Em fevereiro foi realizada solenidade de inauguração do Auditório do CORECON/RN, 
com homenagem aos 30 anos de fundação do CORECON/RN, entrega dos Certificados 
aos novos Conselheiros que foram empossados na primeira sessão plenária do ano, e 
ainda a premiação (entrega dos certificados) dos ganhadores e participantes do VII Prêmio 
RN de Economia, onde as três melhores Monografias receberam prêmios em dinheiro com 
o patrocínio do COFECON e os classificados do 4º ao 7º lugar receberam Certificados de 
honra ao mérito. Na ocasião, o Conselheiro Janduir Oliveira da Nóbrega (Janduir ou 
Fabíola?)ministrou palestra sobre o “Sistema COFECON/CORECON’S”.  
 
► Visita à UERN – Universidade Estadual do Rio Grande do Norte na cidade de Pau dos 
Ferros, ocasião em que participei (com a participação) de uma reunião com os 
professores, ouvindo as reivindicações dos mesmos. Na oportunidade, (ocasião) ministrei 
palestra sobre “ECONOMISTA, Profissional indispensável aos três setores”, tendo como 
público alvo, professores, diretores e estudantes do curso de Economia; 
 
► Palestra realizada no auditório do CORECON/RN, ministrada pelo Professor Lucas Leal 
da empresa Focus Finance, com o tema “ Porque Investir no Mercado de Ações?”  
 
 
 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E PLENÁRIAS DO COFECON 
 
►Participação de todas as plenárias conjuntas do COFECON/CORECON’S;  
 
►Participação em Seminário: A profissão do Economista – Revisão da Legislação, 
realizado em Brasília/DF;  
 
 
 

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES  
 
► Foi concedida reposição salarial de 5,22% aos servidores do Corecon/RN;  
 
► Foi aprovada a continuidade do pagamento de comissão sobre cobranças em atraso, 
como incentivo ao fiscal, com o objetivo de reduzir a inadimplência;  
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► Foi concedido um aumento no Cartão Alimentação de R$ 60,00 para R$ 100,00;  
 
► Participação do Fiscal em Seminário/treinamento sobre fiscalização durante uma 
semana no CORECON/SP;  
 
  

ATIVIDADES NA FISCALIZAÇÃO 
 
► Adotamos (aquirimos) mais um mecanismo para a atividade (o trabalho) de 
fiscalização, instrumento adquirido através de parceria firmada com a JUCERN – Junta 
Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, que tem possibilitado o acesso às 
empresas que efetuam registros naquele órgão, e tem como objetivo social a atividade 
relacionada à Economia e Finanças.  
 
 

VALORIZAÇÃO DO ECONOMISTA  
 
► Foi reativada a Delegacia do Corecon/RN na Cidade de Pau dos Ferros, tendo como 
Delegado o Economista Antônio de Lisboa Batista;  
 
► Foi reativada a Delegacia do Corecon/RN na Cidade de Mossoró, tendo como 
Delegado o Economista Antônio de Almeida Filho, ambas as delegacias têm o objetivo de 
difundir a profissão do Economista e as ações do CORECON/RN naquelas regiões.  
 
► Em comemoração ao “Dia do Economista”, foi montada uma (Montagem de) Tenda no 
centro da cidade, (em comemoração ao “Dia do Economista”,) onde foram disponibilizadas  
informações Econômicas, através do atendimento feito (prestadas) por alguns 
economistas e ainda, informações sobre Direitos do Consumidor, com a participação do 
PROCON ESTADUAL, Programa de Micro Crédito, com a participação do Banco do 
Nordeste do Brasil – BNB e ao final, realização de palestra no auditório do Corecon/RN, 
tendo como palestrante o Economista José Ferreira de Melo Neto, Superintendente do 
SEBRAE/RN, sobre “A pequena Empresa como Indutora do Desenvolvimento;  
 
► Foi ofertado o curso sobre Elaboração de Projetos de Viabilidade Econômico-
Financeira que seria ministrado pelo Economista Ivanaldo Ferreira de Menezes, mas não 
foi possível a sua realização, tendo em vista o número insuficiente de inscritos.  
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OUTRAS REALIZAÇÕES 
 
►Reativação das reuniões do “CONSELHINHO” que teve seu nome alterado de 
CONSELHINHO para Fórum dos (Conselheiros ou) Conselhos Profissionais, sendo (onde) 
a primeira reunião (foi) realizada na sede do CORECON/RN, em seguida no Conselho 
Regional de Psicologia, Conselho Regional de Administração, CREA, OAB, entre outros. 
O Fórum tem por objetivo discutir os assuntos comuns aos Conselhos Profissionais.  
 
 
 

SEDE DO CORECON/RN 
 
► Pagamento da terceira parcela ao COFECON, referente ao empréstimo para aquisição 
da sede do CORECON/RN, no valor de R$ 12.592,91 (doze mil, quinhentos e noventa e 
dois reais e noventa e um centavos);  
 
► Antecipação da quarta e última parcela referente ao empréstimo para aquisição da 
sede, no valor de R$ 12.993,69 (doze mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e 
nove centavos). A última parcela venceria em 31/03/2009;        
 
► Aquisição de mais 24(vinte e quatro) cadeiras para o Auditório, (do complemento das)  
mesa para apoio dos equipamentos de SOM e mesa para apoio de professor / palestrante; 
(tudo para o Auditório;)  
 
►Aquisição de cadeiras tipo “Secretária” para todas as mesas de trabalho; 
 
►Aquisição de móvel tipo “Aparador” para o Ponto do Café; 
 
►Recuperação das 25 (vinte e cinco) cadeiras da sala de Plenária e recuperação de mais 
09(nove) cadeiras de palhinha que são distribuídas entre as demais salas;  
 
►Aquisição de 2(dois) computadores, em substituição aos que não tinham mais 
recuperação.  
 
RELATÓRIO RESUMIDO DAS DESPESAS REALIZADAS EM 2008 
 

DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL/EQUIPAMENTO VALOR R$ 
SEDE – Pagamento da 3ª e 4ª parcelas do empréstimo ao COFECON 25.586,60 
SEDE – Conservação de bens móveis e imóveis 5.111,41 
DIÁRIAS – Presidente, Conselheiros e servidores  3.325,00 
Honorários advocatícios e contábeis  19.111,54 
PASSAGENS AÉREAS  3.368,62 
PRÊMIO DE MONOGRAFIAS (do 1º ao 3º lugar) 3.000,00 
Equipamentos e Material Permanente 15.682,00 

TOTAL R$ 75.185,17 
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EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
 Encerramos o exercício de 2008 com saldo financeiro no valor de R$ 35.070,64 
(trinta e cinco mil, setenta reais e sessenta e quatro centavos), que significa um acréscimo 
de 59% em relação ao saldo do exercício anterior, sendo que neste saldo já está incluída 
uma receita no valor de R$ 3.717,00 (três mil, setecentos e dezessete reais), referente a 
anuidade de 2009, recebida antecipadamente.  
 
 
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS 
  
 As contas do CORECON/RN em 2008 tiveram uma evolução bem positiva em 
relação ao exercício anterior. Em 2007 realizamos 89% das receitas e 82% das despesas. 
Já em 2008 realizamos 93,9% das receitas, mas as despesas permaneceram nos 
mesmos 82% do ano anterior. Entretanto, ressaltamos que nas receitas consta o valor de 
R$ 3.717,00 (três mil, setecentos e dezessete reais), que corresponde ao recebimento 
antecipado de anuidades referente a 2009, o que elevará a arrecadação para 95%. Assim, 
o superávit orçamentário em 2008 foi de R$ 52.053,46 (cinqüenta e dois mil, cinqüenta e 
três reais e quarenta e seis centavos).   
  
 
SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA, FILIADOS, CANCELADOS E OUTROS 
 

INADIMPLÊNCIA E  NÚMERO DE FILIADOS COM BASE EM 31/12/2008 
TOTAL DE 
FILIADOS 

DEFINITIVOS  

ACUMULADO 
REGISTROS 

REMIDOS  

REGISTROS 
CANCELADOS  
NO EXERCÍCIO 

REGISTROS 
NOVOS NO 
EXERCÍCIO  

NÚMERO DE 
INADIMPLENTES 

EM 31/12/2008 

1.091 
 

96 
 

27 
    19(**) 

36+02(*) =38 
 

296 (30%) 

(*) Registros reativados  
(**) Registros Suspensos 
 
 Comparando-se ao número de novos Registros no exercício anterior, tivemos um 
acréscimo significativo de 41%, mas o número de cancelamentos foi mantido praticamente 
o mesmo, ou seja, 26 cancelamentos em 2007 e 27 em 2008. Além de bom número de 
novos Economistas filiados, contabilizamos também 06 Registros para Tecnólogos. Mas 
podemos ressaltar que o número de Registros Suspensos subiu de 07 para 19. Mesmo 
assim o número total de filiados permanece no mesmo patamar dos últimos 10 (dez) anos, 
que tem girado sempre em torno dos 1.080 a 1.090. Já o número de Registros Remidos 
apresentou um aumento acentuado de 20% em relação 2007, fato que atribuímos à 
obrigatoriedade da divulgação da legislação aos filiados.  
 
 No tocante à cobrança das anuidades em atraso, não conseguimos reduzir a 
inadimplência, mas foi mantido o mesmo percentual do exercício anterior, fato esse que 
atribuímos a conjuntura atual, com a falta de mercado e perspectiva para o profissional 
Economista. Já em número absoluto caiu de 307 devedores para 296 devedores.  
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 CONCLUSÃO 
 
 
 Mais uma vez conseguimos fechar o ano com saldo positivo, o que deve ser 
creditado (e creditamos isso tanto) ao esforço despendido pela Diretoria, como também ao 
corpo de funcionários deste CORECON/RN, que com muita responsabilidade (grande 
esforço) procurou reduzir ao máximo as despesas, mantendo no entanto, o 
desprendimento, a dedicação e o zelo,  no tocante ao desenvolvimento das atividades do 
Conselho.  
 
  É o relatório à apreciação da Comissão de Tomada de Contas.  
 
 
 
 

FABÍOLA ANDRÉA LEITE DE PAULA 
Presidente  


