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RELATÓRIO DE GESTÃO 
EXERCÍCIO 2012 

 
 

 
APRESENTAÇÃO 

 
 
 

Na condição de Presidente do CONSELHO REGIONAL 
DE ECONOMIA 19ª REGIÃO / CORECON-RN, ao encerrar 
mais um mandato, apresentamos o relatório de gestão do 
Exercício de 2012, contendo as atividades desenvolvidas, 
participação em eventos, bem como, a posição Orçamentária, 
Financeira e Contábil.  
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Antonio de Lisboa Batista 

Celso Arnaldo de Medeiros 
Francisco Sales de Freitas 
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Colaboradores 
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Gerente Executiva 
 

Augusto de Oliveira Neto 
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Antonia Maria Rodrigues Brito 
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ACONTECIMENTOS  

  
SEMANA DO ECONOMISTA 
O Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Norte – CORECON/RN, em 
parceria com o Departamento de Economia/CCSA/UFRN, promoveu nos dias 13, 15 e 17 
de agosto, a Semana do Economista 2012. O evento comemorou a data oficial do dia do 
Economista, 13 de agosto, além de várias palestras com importantes Economistas de 
nível nacional. As comemorações da Semana do Economista também se estenderam 
para a Delegacia de Mossoró que abrangeu as cidades vizinhas daquela delegacia.  
 
XI PRÊMIO RN DE ECONOMIA 2012 
No dia 17 de agosto, a Semana do Economista encerrou as suas atividades promovendo 
além da palestra do Economista, Prof. Reinaldo Gonçalves (UFRJ), promoveu distribuição 
de publicações econômicas aos presentes, bem como procedeu aos vencedores do XII 
Prêmio RN de Economia, prêmio que visa fomentar e incentivar a pesquisa acadêmica e 
dar oportunidade para os recém-formados inscrever suas monografias, que tiveram os 
seguintes vencedores: 
1º Lugar: José Alderir da Silva – UFRN 
2º Lugar: Gustavo Alexandre de Carvalho Pereira – UERN – Assu/RN  
3º Lugar: Vinícius Rodrigues Vieira Fernandes – UFRN  
 
XXVI ENE – PARAÍBA 
Destacamos a participação do CORECON/RN, no XXVI Encontro de Entidades de 
Economista da Região Nordeste, promovido pelo CORECON/PB, que teve uma 
participação expressiva dos profissionais do nordeste e, de grande repercussão em nossa 
região pelos temas abordados. 
 
SINCE – SIMPÓSIO NACIONAL DOS CONSELHOS DE ECONOMIA 
O CORECON/RN participou do SINCE realizado no período de 12 a 14/09/12 em Belo 
Horizonte. O tema central foi a melhoria do Sistema COFECON/CORECONS e a 
conjuntura econômica do país.  
 
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO 
O CORECON/RN instituiu o Programa de Recuperação de Crédito com o objetivo de 
reduzir o alto índice de inadimplência e a necessidade de recuperação dos créditos das 
anuidades vencidas até 2011. O programa teve uma boa repercussão.  
 
 
 
RENOVAÇÃO DAS DELEGACIAS 
Em 2012 tivemos a renovação dos três Delegados, tendo assumido na Delegacia de Assu 
o Economista e Prof. Da UERN, Raimundo Inácio da Silva Filho, em Mossoró o 
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Economista e Prof. da UERN, Joedson Jales de Farias e em Pau dos Ferros o 
Economista Enéas Dantas da Silva Neto. A renovação teve como objetivo uma maior 
integração da classe de economistas e estudantes e a contribuição para formação cultural 
e disseminação da técnica-econômica, além de facilitar a recepção e encaminhamento 
dos pedidos de inscrições dos Economistas residentes naquelas regiões, de modo a 
agilizar o processo para obtenção de registro de diploma, tendo em vista um número 
razoável de interessados, divulgar as ações do Conselho.  
 
COMUNICAÇÃO 
Não podemos deixar de registrar a nossa permanente comunicação com o nosso quadro 
de associados e a comunidade em geral através das notícias vinculadas através do nosso 
site e mailings diários, colocando o profissional de economia sempre atualizado em todos 
os segmentos, sejam acadêmico, oportunidades profissionais, didáticos, consultoria, etc., 
através da dedicação da nossa assessoria de comunicação. 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA: 
A situação financeira requer cuidados para o andamento do exercício seguinte, pois 
encerramos o ano fiscal com um saldo de apenas R$ 13.805,07 (treze mil, oitocentos e 
cinco reais e sete centavos), entre conta corrente e poupança da Caixa Econômica 
Federal, representando uma redução de saldo em relação ao exercício anterior de mais 
de 200%. Essa redução deve-se ao fato da alta inadimplência ocasionada pelas 
mudanças na legislação federal, o que provocou a devolução de todos os processos de 
se encontravam para execução na Justiça Federa.  
 
 

SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA, FILIADOS, CANCELADOS E OUTROS 
 

INADIMPLÊNCIA E NÚMERO DE FILIADOS COM BASE EM 31/12/2012 
TOTAL DE 
FILIADOS 

DEFINITIVOS  

ACUMULADO 
REGISTROS 

REMIDOS  

REGISTROS 
CANCELADOS  

NO 
EXERCÍCIO 

REGISTROS 
NOVOS NO 
EXERCÍCIO  

NÚMERO DE 
INADIMPLENTES 

 

1.073 
 

132 
 

36 
     18 (**) 

25+03(*) 
=28 

355 (33,62%) 

(*) Registros re-ativados  
(**) Registros Suspensos 
  

Comparando-se ao número de novos Registros no exercício anterior, tivemos um 
acréscimo anual sutil de dois registros, já o número de Cancelados teve um aumento 
também anual de 7 registros, mantendo-se a tendência de aumento do número de 
registros cancelados. A inadimplência foi de 31,31 no exercício anterior e para esse 
fechamento do exercício de 2012, o percentual foi de 33,62%. 
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C O N C L U S Ã O 
 
Em todos os aspectos conseguimos resultados, seja para a valorização da atividade do 
economista, seja nos setores administrativo, financeiro, fiscalização e funcional no seu 
todo graças a dedicação dos seus funcionários e demais colaboradores que se doaram 
para alcançarmos os nossos objetivos e metas determinadas. O exercício de 2012, 
apesar dos esforços dispendidos para o êxito na programação elaborada, tivemos alguns 
percalços a serem enfrentados, principalmente com relação a arrecadação das 
anuidades, pois em função da Lei nº 12.514/2011, a Justiça Federal cancelou todas as 
ações de execução fiscal e procedeu a devolução dos respectivos processos. Assim 
mesmo destacamos que os eventos realizados por ocasião da Semana do Economista 
2012, em Natal e através das Delegacias de Mossoró, Pau dos Ferros e Assu, levaram a 
mensagem da importância do profissional de economia para o desenvolvimento sócio- 
econômico do nosso RN.  
 
Aos estimados diretores e conselheiros titulares e suplentes que nos têm emprestado 
permanentemente o seu apoio e sua participação marcante, os nossos mais sinceros 
agradecimentos e adiantando que a luta continua e temos muitos desafios para enfrentar 
no ano de 2013 que se inicia. 

 
 
É o relatório à apreciação da Plenária.  
 
 
 

Natal, 31 de dezembro de 2012.  
 

 

 
Econ. AIRTON SOARES COSTA 

Presidente 

 


