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RELATÓRIO DE GESTÃO 
EXERCÍCIO 2014 

 
 

APRESENTAÇÃO 
 
 

Na condição de Presidente do CONSELHO REGIONAL 
DE ECONOMIA 19ª REGIÃO / CORECON-RN, ao encerrar 
mais um mandato, apresentamos de forma resumida o 
relatório de gestão do Exercício de 2014, contendo a posição 
Financeira e de inadimplência.  
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ACONTECIMENTOS/REALIZAÇÕES  

  
SOLENIDADE DE POSSE: 
Em fevereiro foi realizada a Solenidade de Posse no auditório do CORECON/RN, do 
Presidente, Vice-Presidente e demais conselheiros. Na ocasião a Secretária Municipal 
de Planejamento, Economista Maria Virgínia Ferreira Lopes ministrou palestra sobre “O 
papel social e econômico para Natal com a Copa do Mundo 2014.   
 
RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS:  
Levando em consideração a situação financeira muito crítica no início da gestão, o 
presidente renegociou o Contrato com o Assessor Jurídico e o Assessor Contábil, 
ambos reduziram seus valores, sendo o primeiro a partir do mês de março e o segundo 
a partir do mês de abril/2014.  
 
RECEBIMENTO DE PATROCÍNIOS: 
Recebemos patrocínio da ICATU SEGUROS no valor de R$ 3.000,00 objetivando o 
evento de lançamento da Cartilha “Dicas Econômicas”, em complemento aos R$ 
8.000,00 patrocinados pela QUALICORP, já recebidos na gestão anterior.  
 
CAFÉ “ECONÔMICO”: 
Em março aconteceu o primeiro Café “Econômico” no Visual Praia Hotel em Ponta 
Negra que teve o patrocínio da ICATU SEGUROS. Na ocasião foi apresentado o filme 
em comemoração aos 20 anos do Plano Real, O Brasil deu Certo. E agora? O vídeo 
tem a participação de 3 ex-presidentes da República, 12 ex-ministros de Estado, 7 ex-
presidentes do Banco Central. Em seguida teve palestra proferida pelo Gerente 
Comercial da ICATU SEGUROS, Sr. Neuber Marques sobre Arquitetura e Investimento: 
A longevidade como base para formação de investimentos. Pretendemos dar 
continuidade a esse tipo de evento para o exercício de 2015.  
 
PARCERIAS PARA CURSOS: 
● Firmamos parceria para a realização dos Cursos CPA10 e CPA20 como Sindicato dos 
bancários, que objetiva incluir os economistas no mercado financeiro, juntamente com 
os bancários.  
● Firmamos parceria com a empresa RUI JULIANO para realização de Curso sobre 
Perícia Judicial à distância – Online. Na parceria o CORECON/RN recebeu duas 
cortesias em contrapartida.  
● Parceria com o Curso IPOG com desconto para o filiado fazer curso de Pós 
Graduação.  
● Convênio com o Centro Universitário – UNI/RN com descontos nas mensalidades dos 
cursos de Graduação e Pós-Graduação variando de 15 a 25%.  
● No período de 8 a 12/12/14 foi realizado na sede do CORECON o curso de Cálculos 
Trabalhistas em parceria com o Sindicato dos Economistas – SINDECON/RN e contou 
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com a participação de 18 profissionais autônomos entre Economistas, Contadores e  
Tecnólogos.  
 
PARTICIPAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS: 
● Em janeiro o presidente participou da Sessão Plenária ampliada do COFECON e na mesma 
ocasião também participou da solenidade de posse do presidente eleito do COFECON;  
● Em maio o presidente participou da solenidade de Colação de Grau da UERN em 
Assú, tendo boa participação do público;  
● Em junho participou de reunião no CREA/RN objetivando a reativação do 
CONSELHINHO que é a formação dos conselhos profissionais que se reúnem para 
debaterem os assuntos comuns de todos.  
●Também em junho, participou de reunião com Deputado Estadual Hermano Morais 
que tratou do Projeto de Lei que exige o registro nos Conselhos, quando da realização 
de concurso público, assim como a comprovação da quitação da anuidade. O projeto 
está tramitando e esperamos que em 2015 seja aprovado. 
● Concedeu entrevista para a TV CABUGI (afiliada da Rede Globo) sobre a alta na 
inadimplência dos consumidores.   
 
XX SEMANA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E CULTURA – CIENTEC 
O CORECON/RN participou através de parceria da ECONSUL – Empresa Júnior de 
Economia da UFRN, da CIENTEC, ocasião em que foi prestada Consultoria e 
Assessoria em Orçamento Doméstico com a distribuição das Cartilhas “Dicas 
Econômicas – Dinheiro, sabendo usar não vai faltar”, além da distribuição de materiais 
publicitários institucionais fornecidos pelo COFECON.  
 
SEMANA DO ECONOMISTA  
Em agosto foi realizada a Semana do Economista em Natal, Assú e Mossoró. Evento 
marcante, organizado com excelente conteúdo, contou com boa participação de 
profissionais economistas, professores e estudantes de economia.  
Em Mossoró participou da Semana do Economista, evento que foi muito bem sucedido e 
contou com grande público de inscritos, além de uma cobertura jornalística de jornais 
impressos e Tvs locais.  
Em Natal foram realizadas palestras na UFRN, contando com renomados conferencistas 
e com grande número de participantes. 
Ressaltamos que a aproximação do Corecon/RN junto à sociedade foi intensificada na 
Semana do Economista, através da estratégia da Tenda Econômica, no centro de Natal 
onde a cartilha de Dicas Econômicas e o atendimento personalizado aos interessados, 
trouxe um ganho institucional excepcional, tendo a cobertura da mídia especializada 
atuado através de entrevistas na Televisão, reportagens em jornal escrito e internet.      
 
XIII PRÊMIO RN DE ECONOMIA 2014  
Esse foi mais um ano que foi realizado o concurso para premiar as melhores monografias 
e contamos com 7 (sete) trabalhos inscritos, tendo sido premiados em dinheiro do 1º ao 
3º lugar. O concurso tem como objetivo de estimular a pesquisa científica, incentivando 
economistas recém-formados a divulgarem os estudos que foram realizados e cuja 
temática envolva a realidade econômica. 
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REUNIÃO NO CORECON/PB SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO CBE/2015 
O Presidente participou  de reunião no CORECON/PB sobre a organização do Congresso 
Brasileiro de Economia – CBE/2015, cuja apresentação foi feita pelo presidente do 
CORECON/PR. A reunião contou a participação de conselheiros do CORECON/PB e 
outros economistas da Paraíba, assim como da Conselheira Federal Fabíola Andréa Leite 
de Paula.  
 
PALESTRA NA CIDADE DE ASSÚ EM COMEMORAÇÃO AOS 40 ANOS DA UERN 
O Presidente Roberto Máximo de Lima ministrou palestra com o tema “O papel 
profissional do Economista do século XXI” na UERN-Assú, por ocasião das 
comemorações dos 40 anos de fundação do Campus. No dia seguinte ainda na cidade 
de Assú, concedeu entrevista na Rádio Princesa do Vale em programa que aborda 
temas econômicos e atinge uma média de 150.000 ouvintes. O programa é apresentado 
pelo Economista João Leônidas de M. Júnior, filiado ao CORECON/RN e pelo Radialista 
Gustavo Varela, onde os ouvintes podem participar do programa com perguntas e 
sugestões por telefone e ressaltou que os eventos (palestra e entrevista) foram muito 
positivos e muito elogiados pelos participantes.   
 
OUTRAS REALIZAÇÕES:  
IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE COM PROTESTO EM CARTÓRIO: 
O CORECON/RN implementou a cobrança de anuidades em atraso com possibilidade de 
Protesto em Cartório, de acordo com o Ato Normativo da Corregedoria da Justiça 
Estadual nº 097/2012 e 100/2013. Esse procedimento tem tido um bom resultado.  
 
RENOVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
Com o apoio financeiro do COFECON adquirimos novos equipamentos de informática, 
como computadores, impressora e outros, que objetivou a modernização dos serviços da 
Fiscalização e Cobrança. Essa aquisição foi através de Projeto Técnico de Modernização 
Tecnológica, de acordo do o Capítulo 5.1.4 da Consolidação da Legislação da Profissão 
do Economista, onde o COFECON entrou com 75% e o CORECON/RN com os 25% 
restantes.  
 
SITUAÇÃO FINANCEIRA: 
Encerramos com a situação financeira bem mais equilibrada do que no exercício 
anterior, fechando o ano fiscal com um saldo de R$ 33.963,97 (trinta e três mil, 
novecentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos), entre conta corrente e 
poupança da Caixa Econômica Federal, sendo parte desse saldo referente a 
antecipação da anuidade de 2015 que foi de R$ 8.496,00 (oito mil, quatrocentos e 
noventa e seis reais), portanto um saldo do exercício de 2014 em R$ 25.467,97 (vinte e 
cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos). 
Comparando com o exercício de 2013, que foi encerrado com o saldo total de R$ 
6.249,88 (seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), sendo 
que apenas o valor de R$ 9,60 correspondeu ao saldo do exercício, pois os R$ 
6.2409,28 foram referentes a antecipação da anuidade de 2014 paga em dezembro de 
2013. Vale ressaltar que no valor total do fechamento do exercício de 2014 ainda temos 
que repassar ao COFECON, a título de cota-parte o valor de R$ 2.979,30 (dois mil, 
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novecentos e setenta e nove reais e trinta centavos), que por um erro da CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL esse valor não foi retido. É evidente que ainda há muito a se 
fazer para melhorar a situação financeira, sendo necessária muita persistência com a 
alta inadimplência, o que necessitará de forte atuação dos responsáveis pela cobrança 
para que consigamos reduzir esse número. Ressaltamos, no entanto, que mesmo com o 
aumento da arrecadação a inadimplência não diminuiu, isso porque a maioria dos 
economistas que negociaram suas anuidades através do protesto em cartório não 
pagaram a anuidade do exercício, nem tão pouco as anuidades que não foram 
protestadas por falta de amparo legal.  
 

SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA, FILIADOS, CANCELADOS E OUTROS 
 

INADIMPLÊNCIA E NÚMERO DE FILIADOS COM BASE EM 31/12/2014 
TOTAL DE 
FILIADOS 

DEFINITIVOS  

ACUMULADO 
REGISTROS 

REMIDOS  

REGISTROS 
CANCELADOS  

NO 
EXERCÍCIO 

REGISTROS 
NOVOS NO 
EXERCÍCIO  

NÚMERO DE 
INADIMPLENTES 

 

1.056 
 

133 
 

29 
       08 (**) 

20+2(*) 
 =22 

379 (41,47%) 

(*) Registros reativados   
(**) Registros Suspensos 
  

Comparando-se ao número de novos Registros no exercício anterior, tivemos um 
decréscimo anual em torno de 30%, enquanto que o número de Cancelados teve uma 
diminuição de 13 registros, diferente do ano anterior que tivemos um acréscimo de 5% 
de novos registros, mas o número de cancelados teve uma queda significativa. A 
inadimplência foi de 38,41% no exercício anterior e para esse fechamento do exercício 
de 2014, o percentual subiu para 41,47%. 
 
 
 

C O N C L U S Ã O 
 
 
É o relatório à apreciação da Plenária.  
 
 

Natal, 31 de dezembro de 2014.  
 
 

 
Econ. ROBERTO MÁXIMO DE LIMA 

Presidente do CORECON/RN.  

 


