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RELATÓRIO DE GESTÃO 

EXERCÍCIO 2009 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 
 
 

Na condição de Presidente do CONSELHO REGIONAL 
DE ECONOMIA 19ª REGIÃO / CORECON-RN, ao encerrar o 
mandato, apresenta o relatório de gestão do Exercício de 
2009, contendo as atividades desenvolvidas, participação 
em eventos, bem como, a posição Orçamentária, Financeira 
e Contábil.  
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 PLENÁRIA  
  
► Na Sessão Plenária do mês de janeiro de 2009 foi dada posse aos Conselheiros eleitos e 
realizada a eleição para Presidente e vice, tendo assumido a Presidência e vice, 
respectivamente, os Economistas Janduir Oliveira da Nóbrega e Joana D’arc Davi de 
Carvalho Rodrigues. Na mesma sessão foi aprovado o Calendário de Plenárias para o 
exercício de 2009.  
 
► Na Sessão Plenária do mês de março foi distribuído um “Kit Conselheiros” contendo 
vários documentos e informações importantes, visando orientar/subsidiar os Conselheiros 
no cumprimento do seu mandato; 
 
► Foi debatido em plenária, o tema sobre “saneamento de cadastro” de economistas 
desaparecidos ou sem condições de liquidar a dívida, que contou com a participação do 
Assessor Jurídico do CORECON, onde foi ratificado o Parecer Jurídico do COFECON de que 
não há amparo legal para tal procedimento. Na mesma sessão, o Assessor Jurídico 
participou do debate com os conselheiros, prestando esclarecimentos sobre cancelamentos 
de registros, registros remidos, entre outros.  
 
► Na Sessão Plenária do mês de abril foi aprovado o Projeto para o IX Prêmio de 
Monografias, cujo objetivo é estimular o aperfeiçoamento da pesquisa cientifica, 
incentivando economistas recém formados a desenvolverem estudos voltados para o 
conhecimento da realidade estadual/distrital, regional ou nacional.  
 
► Em maio foi aprovado o novo Regimento Interno do CORECON, seguindo o modelo 
padrão do COFECON;  

   
REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REGIONAIS 

 
► Em 2009, uma das mudanças visíveis ocorrida no CORECON-RN diz respeito a realização 
de mais eventos. Começou-se com a posse da diretoria, que apresentou a palestra "A Crise 
Financeira e os Impactos na Economia Brasileira" e em seguida a posse dos delegados das 
cidades de Assu, Mossoró e Pau dos Ferros. No Dia Internacional da Mulher, houve um 
café-da-manhã em comemoração, além de palestras sobre o papel da mulher na sociedade 
atual. Na Semana do Economista realizou-se uma grande comemoração, cinco dias de 
palestras de economistas de vários lugares do Brasil e uma Sessão Solene na Câmara dos 
Vereadores de Natal, em homenagem aos profissionais dessa área. Além disso, o 
CORECON-RN apoiou a realização de outros eventos, como a SEDER – Semana de Estudos 
em Desenvolvimento Regional, em parceria com a UERN de Pau dos Ferros- RN, ocasião 
em que a Economista Suely Chacon, Ex-Presidente do CORECON/CE ministrou palestra.  
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VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 
 
 
► Foi concedida reposição salarial de 5,25% aos servidores do Corecon/RN;  
 
► Foi aprovado a continuidade do pagamento de comissão sobre cobranças em atraso, 
como incentivo ao fiscal, com o objetivo de reduzir a inadimplência;  
 
► Foi concedido um aumento no Cartão Alimentação de R$ 100,00 para R$ 130,00;  
 
► Avaliação e promoção dos servidores, conforme Plano de Cargos e Salários – PCS; 
 
► Participação do Servidor Augusto de Oliveira Neto em curso de Excel, com carga 
horária de 40 horas.   
 
 

ATIVIDADES NA FISCALIZAÇÃO 
 

 
► Foram notificadas todas as 167 Prefeituras do Estado e teve como objetivo obter 
informações sobre os profissionais que elaboraram o Plano Plurianual, no entanto, apenas 
15 responderam.   
 
 

VALORIZAÇÃO DO ECONOMISTA 
 
 
► Foi realizada uma publicidade no PIT STOP de Verão, do JH 1ª Edição em parceria com 
a 98 FM, no Posto PIUM na Rota do Sol e durante três meses a campanha “Empresário: 
Siga esse CONSELHO, consulte um Economista!,  cuja publicação foi veiculada no JH 
1ª Edição e no “Jornal de Hoje”, uma vez por semana em cada um desses jornais por três 
meses.  
 
► Foi realizada a campanha publicitária “Consulte um Economista” através de 
outdoors, que foram fixados nos principais pontos da cidade, durante a Semana do 
Economista. 
 
► Foi criada a Ouvidoria do CORECON-RN, na qual a Assessoria de Comunicação recebe, 
repassa e responde a todas as dúvidas, sugestões e reclamações dos economistas. 
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► Foi criada a clipagem diária, que é a coletânea de todas as notícias regionais e 
nacionais de cada dia útil. A clipagem é enviada a todos os economistas, estudantes e 
demais cadastrados no nosso banco de dados. 
 
 

OUTRAS REALIZAÇÕES 
 
 
► Dentro do processo de modernização e melhorias do CORECON, renovou-se os 
equipamentos de informática, alguns com recursos próprios, e outros foram renovados 
através do Projeto de modernização Tecnológica em parceria com o COFECON que 
disponibilizou o correspondente a 75% do custo total, ficando os 25% a cargo do 
CORECON-RN.  
 
► através de requerimento enviado à Receita Federal, recebemos doação de Notebooks, 
aparelhos telefônicos, Projetor de imagem, DVD Play e Microsystem, cujos objetos foram 
frutos de apreensão por aquela instituição, assim nos propiciou a complementação da 
modernização do parque tecnológico do CORECON.  
 
► Participação do CORECON/RN, representado pelo Presidente Janduir Oliveira da 
Nóbrega e a Conselheira Fabíola Andréa Leite de Paula, no Congresso Brasileiro de 
Economia, realizado em São Paulo, no período de 16 a 18/09/2009.  
 
 

RELATÓRIO RESUMIDO DE DESPESAS  
REALIZADAS EM 2009 

 
 

DESCRIÇÃO SERVIÇO/MATERIAL/EQUIPAMENTO VALOR R$ 
DIÁRIAS – Presidente, Conselheiros e convidados  6.021,10 
Honorários advocatícios e contábeis  21.126,80 
Passagens aéreas  2.034,19 
Serviço de Divulgação, Impressão, (Outdoor, jornais, etc) 14.774,96 
Prêmios de Monografias (do 1º ao 3º lugar) 3.000,00 
Equipamentos e Material Permanente 17.798,70 

TOTAL R$ 64.755,75 
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EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
 Encerrado o exercício de 2009, a equipe gestora apresentou um saldo financeiro no 
valor de R$ 58.991,86 (cinquenta e oito mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta e 
seis centavos), que significa um acréscimo de 68% em relação ao saldo do exercício 
anterior, sendo que neste saldo já está incluída uma receita no valor de R$ 3.513,35 (três 
mil, quinhentos e treze reais e trinta e cinco centavos), referente a anuidade de 2010, 
recebida antecipadamente, fato que tem se repetido a cada ano.  
 
 

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS 
  
 
 As contas do CORECON/RN em 2009 tiveram decréscimo com as receitas em 
relação ao exercício anterior. Realizamos 86% das receitas estimadas, e 78,95% das 
despesas. Já em 2008 realizamos 93,9% das receitas, e as despesas realizadas foram de 
82%. Assim, o superávit orçamentário em 2009 foi de R$ 23.947,32 (vinte e três mil 
novecentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos).   
  
 

SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA, FILIADOS, CANCELADOS E OUTROS 
 

INADIMPLÊNCIA E NÚMERO DE FILIADOS COM BASE EM 31/12/2009 
TOTAL DE 
FILIADOS 

DEFINITIVOS  

ACUMULADO 
REGISTROS 
REMIDOS  

REGISTROS 
CANCELADOS  

NO EXERCÍCIO 

REGISTROS 
NOVOS NO 
EXERCÍCIO  

NÚMERO DE 
INADIMPLENTES 
EM 31/12/2008 

1.081 
 

119 
 

33 
       19 (**) 

23+02(*) =25 
 

236 (25%) 

(*) Registros re-ativados  
(**) Registros Suspensos 
 
 Comparando-se ao número de novos Registros no exercício anterior, tivemos uma 
redução significativa de 60%, assim como o número de cancelamentos teve um aumento 
de 20%. Já o número de Registros Suspensos permaneceu o mesmo do ano anterior, em 
19 suspensos. 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 24% em relação 2008, fato 
que atribuímos à obrigatoriedade da divulgação da legislação aos filiados, além da 
mudança de idade mínina a vigorar em 2010.  
 
 No tocante à cobrança das anuidades em atraso, conseguimos como muito esforço 
reduzir a inadimplência em 5%, Já em número absoluto caiu de 296 devedores para 236 
devedores, mesmo assim, ainda há muito em que se buscar nesta área.  
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 CONCLUSÃO 
  
 
 
 Mais uma vez conseguimos fechar o ano com saldo positivo, o que se deve ao 
grande esforço e dedicação dos conselheiros e da Diretoria, como também do corpo de 
funcionários deste CORECON/RN, que com muita responsabilidade e esforço buscou 
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.  
 
 
 
 

Econ. JANDUIR OLIVEIRA DA NÓBREGA 
Presidente 


