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RELATÓRIO DE GESTÃO 
EXERCÍCIO 2015 

 
 

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 2015, contendo a posição Financeira e de 
inadimplência.  
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ACONTECIMENTOS/REALIZAÇÕES  
  

1. SOLENIDADE DE POSSE: 
Em fevereiro foi realizada a Solenidade de Posse no auditório do CORECON/RN, do então 
Presidente Roberto Máximo de Lima, do Vice-Presidente e demais conselheiros. Na 
ocasião o Secretário Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Economista José 
Mairton Figueiredo de França ministrou palestra sobre “Desenvolvimento e Disponibilidade 
Hídrica”. O evento contou a presença de economistas, estudantes e autoridades local. O 
presidente Roberto Máximo de Lima renunciou seu mandato no início de março, tomando 
posse na presidência o Economista Leovigildo Cavalcanti de Albuquerque Neto. 
Posteriormente se procedeu a eleição para vice presidência, sendo o eleito o econ. Ricardo 
Valério Costa Menezes. 
 
2. RECEBIMENTO DE PATROCÍNIOS: 
Recebemos patrocínio da QUALICORP Administradora de Benefícios, no valor de R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) objetivando cobrir custos com o programa na TV 
Band Natal – Conexão Potiguar, para um projeto piloto com duração de 30 dias.  
 
3. PROGRAMA CONEXÃO POTIGUAR: 
O CORECON/RN fechou parceria com a TV Band Natal e teve como patrocínio a Qualicorp 
Administradora de Benefícios para participação do programa “Conexão Potiguar” que é 
exibido de segunda à sexta-feira, das 7h00 às 7h30 e apresentado pelo Jornalista José 
Pinto Júnior. Na programação, contou com a presença de vários economistas indicados 
pelo CORECON/RN para falar de temas econômicos do Estado e dos Municípios.  
 
4. PARCERIAS PARA CURSOS E OUTROS: 
   4.1. Parceria com a Aliança Francesa que possibilitou os profissionais liberais 
participarem de intercâmbio no Canadá/Província de Quebec. Para o fechamento da 
parceria a Diretoria do CORECON/RN participou de palestra na Aliança Francesa 
apresentada pela Consulesa Perla Haro Ruiz que explicou sobre o processo de abertura da 
imigração de trabalhadores qualificados, dentre as profissões escolhidas pelo Governo 
Canadense constando no rol a profissão do Economista com especialização em Mercado 
Financeiro e Comércio Exterior e Planejamento; 
 
   4.2. Firmamos parceria com a empresa Premier Treinamentos e Consultoria para realizar 
treinamento para habilitação e formação de pregoeiro. O CORECON/RN cedeu o auditório 
e em contrapartida a empresa concedeu duas cortesias que foram utilizadas por um 
conselheiro e um servidor; 
 
   4.3. Parceria com a Justiça Federal para realização conjunta de curso preparatório para 
realizar perícia, com vistas a abrir espaço para os economista credenciados em Peritos, 
passem efetivamente a serem convocados para a realização de Perícias Técnicas, com 
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visita inclusive a quase todas 27 varas do Tribunal de Justiça;   
 
   4.4. Em Setembro entrega ao Governo do Estado e Assembleia legislativa do Estado, de 
proposições do CORECON-RN, de medidas de contenção de despesas e ajustes da 
máquina Administrativa do Estado, com vista a um melhor controle fiscal do Estado;  
 
   4.5. Parceria firmada através de uma Assessoria Jurídica sem custo para os economistas 
com atendimento na sede do CORECON uma vez por semana. Também fez parte da 
parceria o SINDECON/RN.  
 
   4.6. Com a boa atuação da Assessoria de Imprensa, o CORECON-RN, conquistou muitos 
espaços na mídia em geral, passando a ser prestigiado pelos veículos de imprensa, como 
entidade provedora de conhecimento em economia, o que somente vem de encontro a 
valorização da classe dos Economistas Potiguares. 
 
5. PARTICIPAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS: 
   5.1. Em janeiro o então presidente Roberto Máximo de Lima participou da Sessão 
Plenária ampliada do COFECON e na mesma ocasião também participou da solenidade de 
posse do presidente eleito do COFECON;  
 
   5.2. Em março o Vice-Presidente Ricardo Valério Costa Menezes participou de audiência 
pública na Assembleia Legislativa versando sobre o tema de ações e convivência com a 
seca, e audiência pública sobre o melhor aproveitamento do potencial do Aeroporto 
Internacional Augusto Severo, que deverá ser destinado a um museu da Aeronáutica;  
 
   5.3. Em março, entrega de cartilhas com “Dicas Econômicas” para distribuição através do 
Reitor da UERN – Mossoró, também entrega de 400 dessas cartilhas na Secretaria 
Municipal de Educação de Mossoró para distribuição através do Projeto “Educação 
Financeira na Escola” e mais 200 cartilhas para distribuição durante a Semana do 
Consumidor, em parceria com o Procon Natal;  
 
   5.4. Em maio, participação da Solenidade de abertura do 20º Seminário de Pesquisa do 
CCSA, realizado no período de 04 a 08/05/2015;  
 
   5.5. Em maio, participação na Feira das Profissões realizada pela UFRN, ocasião em que 
foram distribuídos Folders sobre a Profissão do Economista, além da apresentação de 
vídeo sobre a profissão. O evento contou a com a colaboração de vários economistas;  
 
   5.6. Participação de reunião com os Governadores do Nordeste, com a presença do 
Ministro Joaquim Levy, ocasião em que foi entregue uma Carta dos Economistas do Rio 
Grande do Norte; 
 
   5.7. Participação do CORECON na IV Semana do Economista/II Congresso de Gestão e 
Economia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no município de 
Mossoró/RN;  
 
   5.8. Participação constante nas discussões do HUB da TAM Linhas Aéreas. O Corecon 
fez parte da equipe de elaboração do BOOK para envio a LAN TAM – Hub, que terá grande 
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importância para o RN, e o CORECON/RN é o único órgão da sociedade civil que está 
participando de forma privilegiada; 
 
   5.9. Participação do Presidente e Vice-Presidente do CORECON/RN no Congresso 
Brasileiro de Economia, realizado em Curitiba/PR, ocasião em que foi feita grande 
divulgação da cidade de Natal que sediará o SINCE/2016 com entrega de material gráfico 
preparado exclusivamente para esse fim, bem como, folheteria informativa sobre a cidade 
de Natal fornecida pela Prefeitura Municipal de Natal; 
 
   5.10. Participação no XXX Congresso da ANGE, realizado na UFRN em Natal. A 
presença do CORECON/RN foi muito proveitosa, uma vez que vários presidentes dos 
Corecon’s estavam presentes, possibilitando negociações de patrocínios para o 
SINCE/2016; 
 
   5.11. Participação de reunião com a Superintendência do Patrimônio da União, que teve 
como objetivo identificar um imóvel que possa ceder ao CORECON para uma nova sede. 
Essa possibilidade ainda será vista no decorrer do ano de 2016; 
 
   5.12. Participações da Assembleia de constituição do Observatório Social do Brasil-Natal, 
tendo o CORECON como sócio fundador. Estavam presentes vários economistas do RN;  
5.13. Participação em reunião no BNB em Fortaleza no dia 17/12 para tratar das 
dificuldades encontradas nas realizações de projetos junto ao Banco. Estiveram presentes 
à reunião o presidente do COFECON, Economista Júlio Miragaya, o representante da 
FENECON Economista Edson Roffé, além do representante do SINDECON/RN, 
Economista Davi Queiroz de Medeiros. A reunião foi muito proveitosa, uma vez que o 
banco se comprometeu em sanar os problemas.  
 
6. ELEIÇÕES CORECON/RN – Web Voto 
Pela primeira vez o Sistema COFECON/CORECON’S realizou eleição eletrônica com voto 
exclusivo pela Internet para renovação de terço de conselheiros e Delegados eleitores, e no 
caso do CORECON/RN, foi com grande êxito, pois o número de votantes em relação ao 
ano anterior superou os 50%.   
 
7. SEMANA DO ECONOMISTA  
No período de 11 a 13 de gosto foi realizada a Semana do Economista em Natal com a 
temática “Os desafios do Economista no cenário de crise nacional”, que teve grande 
visibilidade em todo Estado. Fez parte da programação, a montagem de uma tenda “Entenda 
de Economia”, no Anfiteatro do Parque das Dunas, com a distribuição de Kits com dicas 
sobre economia e uso racional de água e luz, contendo cartilhas da COSERN (segurança 
com energia elétrica), CAERN (uso racional de água), UNIMED (folders com dicas de saúde) 
e CORECON/RN (Cartilhas com “Dicas Econômicas). Todo esse material foi utilizado como 
suporte no atendimento ao público. A CAERN apresentou palestra com uso de mamulengos 
sobre o uso racional de água e teve como público maior a participação de mais de 300 
crianças de escolas convidadas, grupos de idosos, além do público em geral. A UNIMED fez 
exames de glicemia e medição de pressão arterial. A Semana também contou com grandes 
palestras, assim como Sessões Solenes em homenagem ao Dia do Economista, na Câmara 
dos Vereadores e na Assembleia Legislativa. Na Câmara dos Vereadores foi assinado Termo 
de Cooperação Técnica com o PROCON Municipal, foram entregues Comendas de Méritos 
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aos Economistas Paulo Dantas da Costa, Presidente do COFECON e ao Economista Aluísio 
Alberto Dantas, Prof. da UNI-RN, já na sessão da Assembleia foram feitas homenagens aos 
economistas Marcos César Formiga Ramos, ex-prefeito de Natal e Odair Lopes Garcia, Prof. 
da UFRN.  
 
8. XIV PRÊMIO RN DE ECONOMIA 2015 
Esse foi mais um ano que foi realizado o concurso para premiar as melhores monografias, e 
contamos com 8 (oito) 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 e conta com o apoio financeiro do COFECON.  
 
9. REUNIÃO PARA O SINCE/2016:  
Este ano já foram realizadas algumas reuniões pela Comissão do SINCE/2016 para 
definições do projeto, temas, etc, cujo evento será realizado pelo CORECON/RN em conjunto 
com o COFECON e apoio dos Corecon’s como patrocinadores. A comissão elaborou o 
Projeto do evento e enviou ao COFECON para análise e aprovação.  
 
10. OUTRAS REALIZAÇÕES:  
   10.1. REPAROS E PINTURA GERAL NA SEDE DO CORECON/RN 
No período junho a julho foram feitos reparos de tetos, paredes, revisão de pontos elétricos 
além da pintura geral da sede, objetivando um melhor atendimento aos clientes.   
 
11. SITUAÇÃO FINANCEIRA: 
Encerramos com a situação financeira equilibrada, fechando o ano fiscal com um saldo de R$ 
37.967,25 (trinta e sete mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), 
sendo que o valor de R$ 6.643,20 (seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte 
centavos) foi referente as anuidades de 2016 recebidas antecipadas, portanto o saldo de 
2015, foi de R$ 31.324,05 (trinta e um mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinco centavos). 
Comparando com o exercício de 2014, que foi encerrado com saldo total em conta de R$ 
33.963,97 (trinta e três mil, novecentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos), 
estando o valor de R$ 8.496,00 (oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais) correspondente 
às anuidades de 2015 recebidas antecipadas, ficando, portanto, o saldo de R$ 25.467,97 
(vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos) referente 
ao exercício de 2014.  
 
É evidente que ainda há muito a se fazer para melhorar a situação financeira, sobretudo a 
atuação com as cobranças administrativas com as anuidades em atraso e que a nova gestão 
possa adotar, pois em nossa administração que acabamos de encerrar não acreditávamos na 
possibilidade dessa cobrança, por isso não incentivamos, mesmo contrariando opiniões de 
que com essa atuação pode se obter bons resultados considerando o número relevante de 
economistas inadimplentes. Ressaltamos, no entanto, que da mesma forma que ocorreu no 
exercício de 2014, tivemos aumento da arrecadação com as cobranças através do protesto 
em cartório, mas como em sua maioria os profissionais acabam não pagando a anuidade do 
exercício, assim a inadimplência continua praticamente no mesmo patamar, ou seja, 
fechamos com a inadimplência em 39,02%.  
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12. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA, FILIADOS, CANCELADOS E OUTROS 
 

INADIMPLÊNCIA E NÚMERO DE FILIADOS COM BASE EM 31/12/2015 
TOTAL DE 
FILIADOS 

DEFINITIVOS  

ACUMULADO 
REGISTROS 

REMIDOS  

REGISTROS 
CANCELADOS  

NO 
EXERCÍCIO 

REGISTROS 
NOVOS NO 
EXERCÍCIO  

NÚMERO DE 
INADIMPLENTES 

 

1.051 
 

139 
 

24 
     10 (*) 

19 352 (39,02%) 

 (*) Registros Suspensos 
  

Comparando-se ao número de novos Registros no exercício anterior, tivemos uma leve 
queda, de 22 para 19 registros, assim como o número de Cancelados teve uma diminuição 
de 05 registros. A inadimplência foi de 41,47% no exercício anterior e para esse 
fechamento do exercício de 2015, o percentual teve um pequeno decréscimo.  
 

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

Natal, 31 de dezembro de 2015.  
 
 

 
Econ. LEOVIGILDO CAVALCANTI DE A. NETO 

Presidente do CORECON/RN.  

 


