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MISSÃO E VISÃO 

 

MISSÃO 

O CORECON-RN tem por missão executar o registro e a 

fiscalização da profissão do economista e das entidades que 

exerçam sob qualquer forma atividades técnicas de economia e 

finanças no rio grande do norte, valorizando e garantindo os 

interesses dos profissionais e entidades inscritas. 

 

VISÃO 

Ser reconhecido como um conselho de referência como 

entidade profissional, contribuindo de forma decisiva para a 

valorização dos profissionais e empresas inscritas, visando o 

desenvolvimento econômico. 
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APRESENTAÇÃO 
  

  

Na condição de Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª 

REGIÃO/ CORECON-RN, ao encerrar o mandato, apresentamos o Relatório de 

Gestão do Exercício de 2016, contendo as principais realizações e demonstrações 

financeiras. 

 

Não obstante a crise nacional que posicionou o Brasil numa profunda 

recessão, afetando nossa arrecadação e elevando o nível de inadimplência dos 

nossos economistas registrados, não inibiram as nossas ações em busca da 

melhoria da nossa missão de fiscalização e valorização da nossa categoria 

profissional.  

 

Assim, realizamos e participamos de cursos, seminários, simpósios, Semana 

do Economista em Natal e em Mossoró, avançamos no relacionamento institucional 

com o Governo do Estado, ALERN, Tribunal de Justiça, UFRN, UERN, SEBRAE, 

BNB, FCDL, OAB, entre outras instituições, abrindo novas espectadoras para o ano 

de 2017. 

 

Fruto destas parcerias, foram consideravelmente ampliados os espaços dos 

Economistas nas perícias Judiciais, tornando um novo e promissor mercado para 

nossa categoria. 

 

Foram também notórios os avanços do CORECON-RN, na presença 

destacada na mídia do Estado, pelo reconhecimento que a sociedade em geral 

passou a delegar ao Conselho Regional de Economia do RN, pela postura atuante 

e marcante do nosso Conselho, nos temas econômicos e em defesa do 

Desenvolvimento Sustentável do nosso Estado. 

 

O resultado da nova e necessária visibilidade do Conselho como entidade 

que busca a valorização profissional e a participação nos interesses públicos pela 

boa governabilidade e bem estar de nossa sociedade, estão registrados em nosso 

relatório de mídias, que geraram espaços em mídias espontâneas da ordem de 
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mais de R$ 298.515,00 (duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e quinze reais), 

o que expressa a confiança que os órgãos de imprensa passaram a delegar ao 

CORECON-RN, projetando aos nossos economistas um novo nível de 

confiabilidade e de renovada atuação do Conselho junto a nossa sociedade. 

 

Ressaltamos ainda, os grandes desafios que tivemos que enfrentar para a 

realização do Simpósio Nacional de Conselheiros de Economia - SINCE/2016, 

dentro de um cenário desfavorável de nossa economia, em que foi realizado com 

extraordinário sucesso o grandioso evento nacional, tendo sido declarado na 

avaliação do Presidente do COFECON Júlio Miragaya e da grande maioria dos 

participantes, como o melhor já realizado nas 25 versões em que o evento foi 

realizado pelos diversos Estados Brasileiros.  

 

Ademais, além do enorme reconhecimento nacional obtido pelo CORECON-

RN, que sediou e organizou em conjunto com o COFECON, o resultado financeiro 

operacional gerou um saldo financeiro de quase 90 mil reais, que em muito irá 

contribuir para a sustentabilidade do nosso Conselho, diante do momento de 

instabilidade econômica da vida nacional. 
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IDENTIFICAÇÃO DO CORECON-RN 
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

1. REALIZAÇÕES 
 

1.1 POSSE DA NOVA DIRETORIA: 
 

Em janeiro foi realizada a Sessão Plenária para posse dos novos 

conselheiros eleitos em outubro/2015 para o triênio 2016 a 2018. Posteriormente 

se procedeu a eleição para presidente e vice presidente, sendo os eleitos os 

economistas Ricardo Valério Costa Menezes e Pedro Segundo de Mendonça, 

respectivamente. Na mesma ocasião foram formadas as principais comissões de 

trabalho, a Comissão de Tomada de Contas – CTC e Comissão Permanente de 

Licitação – CPL.  

  

1.2 PROGRAMAS DE TVS E RÁDIOS: 
 

O CORECON/RN teve várias participações em programas de TVs, jornais e 

mídias sociais em geral, que geraram o maior nível de mídia já obtido pelo nosso 

Conselho em um exercício social, contabilizando-se cerca de R$ 298.515,00 

(duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e quinze reais) em mídias espontâneas, 

seguramente nos classificando entre os três maiores Conselhos em obtenção em 

espaços nos veículos de comunicação em seus respectivos Estados. 

  

1.3 NOTA DE REPÚDIO 
 

O CORECON/RN emitiu Nota de Repúdio sobre a situação da Assembleia 

Legislativa, após conversas com alguns economistas do Sindicato dos Economistas, 

com a Assessoria de Imprensa do CORECON/RN e outros economistas do grupo, e 

a nota teve uma repercussão positiva, inclusive com entrevista na INTER TV 

CABUGI, na edição da noite e reprise no Bom Dia RN do dia seguinte. Igualmente 

foram emitidas notas sobre a crise financeira do Estado, nota de apoio à UERN e 

notas sobre a Economia Nacional com destaque para a Previdência Social, Redução 

da Taxa Selic e fechamento das Agências do Banco do Brasil. 
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 1.4 PARCERIAS  

 

Firmamos parceria para realização de cursos e instalação de Câmara de 

Mediação e Arbitragem. 

 

1.4.1 Firmamos parceria com a empresa Rui Juliano Perícias Online para 

divulgação do Curso Perícia Judicial com desconto de 10% para os Economistas e 

02 cortesias para sorteio entre os conselheiros interessados. O curso foi realizado 

no auditório do CREA/RN, no período de 31/05 a 03/06/16. O CORECON/RN fez 

divulgação no site, redes sociais e mailing, em contrapartida. 

  

1.4.2 Foi instalada a Câmara de Mediação e Arbitragem do RN, na sede do 

CORECON/RN, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 13h. O Contrato de 

parceria foi firmado por um ano, com início em 01/04/2016. Também fez parte da 

parceria do CORECON/RN com a Câmara de Arbitragem, a realização do curso 

básico de Mediação e Arbitragem, no auditório do Conselho eventualmente.  

  

1.5 PARTICIPAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS: 
 

1.5.1 Participação da 6ª Edição do NOVORN com palestra do Secretário de Estado 

do Planejamento e Finanças, Sr. Gustavo Nogueira, com o tema GOVERNANÇA 

INOVADORA Projeto de Modernização da Gestão Pública, em fevereiro. Essa 

reunião foi fruto do desdobramento da participação que o CORECON entregou 

sugestão para o Governo do Estado sobre a carga tributária, cujo evento contou 

com a participação de vários secretários de estado, reitores, dentre outras 

autoridades local; 

  

1.5.2 Em abril o presidente proferiu palestra sobre os “Caminhos para o 

Economista no Setor Público”, no NEPSA-UFRN, em atendimento a um pleito do 

Estudante de Economia e presidente do CAECO-UFRN. 

 

1.5.3 Participação no evento Motores do Desenvolvimento sobre “Comércio e 

Serviços do RN: Qual o futuro da base da nossa economia”, onde na ocasião foi 
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entregue ao Presidente do Grupo de Farmácia Pague Menos, proposta de Patrocínio 

para a realização do Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia - SINCE/2016;  

  

1.5.4 Atendendo convite do Departamento de Economia da Universidade Federal 

do RN- DEPEC/UFRN o CORECON/RN se fez presente da Feira das Profissões, 

onde na ocasião foi distribuído material informativo como folders, cartilhas e outros. 

A feira foi realizada no mês de maio e contou com a presença do presidente e a 

colaboração dos conselheiros para fazer a divulgação nos Stands do curso de 

economia e da profissão. 

  

1.5.5 Participação no XXI Encontro dos Economistas da Região Sul – ENESUL, 

realizado em agosto na cidade de Florianópolis/SC. 

  

1.5.6 PATROCÍNIO PARA XI SOBER: Foi concedido patrocínio de passagens 

aéreas para palestrantes do XI Congresso Regional da Sociedade Brasileira de 

Economia, Administração e Sociologia Rural – XI SOBER – NE, realizado pela 

UERN/Faculdade de Ciências Econômicas na cidade de Mossoró, no mês de 

novembro. O patrocínio teve como objetivo contribuir com a realização do evento 

como importante fórum de discursão das problemáticas regionais e nacionais. 

  

1.5.7 Participação do VI Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e 

Qualidade do Gasto no Setor Público, em outubro promovido pelo Conselho 

Regional de Contabilidade – CRC do Rio Grande do Norte. 

 

1.5.8 Participações do CORECON/RN no Seminário Internacional “Modelo de 

Desenvolvimento para América Latina e o Caribe”, realizado no Rio de Janeiro nos 

dias 28 e 29/11/2016, promovido pelo CORECON/RJ.  

 

1.5.9 Participação do Presidente no I Encontro do Núcleo Nacional de Mediação e 

Arbitragem, promovido pelo CORECON/PR em Curitiba nos dias 25 e 26/11/16. Do 

encontro foi gerado um projeto a ser apresentado ao COFECON, de capacitação 

nacional dos Conselhos por adesão dos Estados, objetivando a inserção do 

Instituto de Mediação e Arbitragem em todos os estados em 2017. 
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1.5.10 Realização de reunião na sede do Conselho em dezembro com o Secretário 

Geral da Assembleia Legislativa do RN, Dr. Carlos Augusto Viveiros, e com a 

presença de alguns conselheiros, além de membros do Sindicato dos Economistas. 

Na reunião foi tratada de parceria com o CORECON/RN sobre o “Fórum 

Permanente de Discussão de Projetos Alternativos para o Desenvolvimento 

Sustentável do RN”, que consiste em, uma vez por mês, um profissional de 

economia debater sobre os projetos de desenvolvimento do Estado. 

 

1.5.11 SINCE e Gincana Nacional de Economia: Um dos maiores desafios do 

CORECON/RN em 2016, foi organizar e viabilizar a realização do SINCE e Gincana 

Nacional de Economia.   

O evento foi realizado com absoluto sucesso, de 31/08 a 03/09/16, no Hotel 

Praiamar em Ponta Negra, sendo considerado na avaliação do nosso parceiro de 

execução o COFECON e demais participantes, como um dos melhores ao longo dos 

25 anos de versões em que o evento foi já realizado em várias regiões do Brasil, e 

sendo esse ano de 2016, a primeira vez que o SINCE teve como anfitrião um Estado 

do Nordeste para nossa satisfação e orgulho. O evento teve uma participação de 

cerca de mais de 250 pessoas entre Presidentes dos CORECON’s, delegados, 

conselheiros federais, economistas, estudantes e funcionários do sistema 

COFECON-CORECON’s. Foram tratados diversos temas voltados para a 

valorização profissional, mercado de trabalho, sustentabilidade financeira e 

administrativa dos Conselhos e proposta para o Desenvolvimento Nacional, além de 

um Fórum especial dedicado às mulheres. 

No dia 04/09/16, foi realizada a plenária ampliada do COFECON com 

participação de praticamente todos os Estados brasileiros.  

Além do inegável sucesso na realização do SINCE/2016, graças a boa 

gestão na captação de patrocínios superiores aos 237 mil reais e capricho na 

redução dos custos possíveis, mas sem sacrificar a qualidade dos serviços dos 

fornecedores terceirizados contratados via licitação, obtivemos um resultado 

financeiro final de quase 90 mil reais de lucro na realização do grandioso evento, 

que certamente ficará marcada na história do CORECON/RN.  
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1.6 NOVO SITE 
 

Em 2016 o CORECON/RN contratou um novo site, mas moderno e acessível 

aos Economistas. O novo site já atende as exigências da Lei de Acesso à 

Informação – LAI nº 12.527/2011 (lei da transparência), com o quadro de servidores 

e prestadores de serviço com respectivas remunerações, Plano de Cargos e 

Salários, Propostas orçamentárias, Prestações de Contas, Relatórios de Gestão, 

entre outros, essa também são as exigências do TCU e recomendações do 

COFECON. Também fez parte do novo site em sua construção o Hotsite do 

SINCE/2016 e o Banner da Gincana Nacional de Economia.  

  

1.7 SEMANA DO ECONOMISTA  

 
A Semana do Economista 2016 foi realizada em uma parceira com a ADURN-

SINDICATO e com o Departamento de Economia/CCSA/UFRN, além de outros 

parceiros, no período de 08 a 12 de gosto em Natal com a temática “A 

ENCRUZILHADA DA ECONOMIA BRASILEIRA: crise e perspectivas”. O evento 

teve grande visibilidade em todo Estado e fez parte da programação: a montagem 

de Estande, na praça central do Shopping Via Direta, com a distribuição de Kits 

contendo material da CAERN, COSERN e Cartilhas do CORECON/RN, todas 

objetivando a Economia Familiar. A Semana também contou com grandes palestras, 

assim como Sessão Solene em homenagem ao Dia do Economista, na Câmara dos 

Vereadores com homenagens à Economistas de destaques em nosso Estado. Na 

Câmara dos Vereadores foram entregues os prêmios e diplomas aos ganhadores do 

Prêmio RN de Economia. Em Mossoró a Semana do Economista foi realizada no 

período de 22 a 26 de agosto juntamente com o III CONgest – Congresso de 

Economia & Gestão, já na cidade de Pau dos Ferros foi realizada palestra sobre 

Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial, por ocasião da Aula Inaugural do 

Semestre 2016.1 

 

1.8 XIV PRÊMIO RN DE ECONOMIA 2016 
 

Esse foi mais um ano que foi realizado o concurso para premiar as melhores 

monografias, e contamos com apenas 4 (quatro) trabalhos inscritos, tendo sido 
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premiados em dinheiro do 1º ao 3º lugar. O concurso teve como objetivo estimular a 

pesquisa científica, incentivando economistas recém-formados a divulgarem os 

estudos que foram realizados e cuja temática envolva a realidade econômica e 

contou com o apoio financeiro do COFECON. 

2. OUTRAS REALIZAÇÕES:  
  

2.1 DESFAZIMENTO DE BENS:  
 

Realizamos o procedimento de Desfazimento de Bens inservíveis, que 

totalizou o valor de R$ 6.967,04 (seis mil novecentos e sessenta e sete reais e 

quatro centavos). O procedimento objetivou excluir do nosso passivo, itens que não 

tinham mais como serem recuperados, por serem obsoletos. 

  

2.2 MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INFORMÁTIA 
 

Modernizamos alguns setores com aquisição de equipamentos de 

Informática, TV, Aparelho de celular, entre outros, através de Projeto de 

Modernização Tecnológica que contou com o apoio financeiro do Conselho Federal 

de Economia – COFECON no percentual de 75% do valor total do projeto. O projeto 

teve como objetivo modernizar o setor de Fiscalização e Registro, além da sala de 

Plenárias que também é utilizada para reuniões dos economistas. 

3. SITUAÇÃO FINANCEIRA: 
 

Encerramos com a situação financeira equilibrada, fechando o ano fiscal com 

um saldo de R$ 47.417,45 (quarenta e sete mil, quatrocentos e dezessete reais e 

quarenta e cinco centavos), sendo que o valor de R$ 5.885,44 (cinco mil, oitocentos 

e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) foi referente às anuidades de 

2017 recebidas antecipadas. Comparando com o exercício de 2015, que foi 

encerrado com saldo total em conta de R$ 37.967,25 (trinta e sete mil, novecentos e 

sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), estando o valor de R$ 6.643,20 (seis 

mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte centavos) correspondente às 

anuidades de 2016 recebidas antecipadas. Registramos ainda um saldo em conta 
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no valor de R$ 52.486,34 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e 

trinta e quatro centavos), proveniente aos patrocínios do SINCE/2016.  

 

3.1 SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA, FILIADOS, CANCELADOS E OUTROS 

INADIMPLÊNCIA E NÚMERO DE FILIADOS COM BASE EM 31/12/2016 

TOTAL DE 
FILIADOS 

DEFINITIVOS 

   ACUMULADO 
REGISTROS 
REMIDOS + 
REGISTROS             
COM 
DESCONTO 

 REGISTROS 
CANCELADOS 

   NO EXERCÍCIO 

REGISTROS 
NOVOS NO 
EXERCÍCIO 

NÚMERO DE 
INADIMPLENTES 

 

1.011 144+7=151     55 
(*)10 

15 380(37,51%) 
 

(*) Registros Suspensos  
  

 Comparando-se ao número de Registros Cancelados no exercício anterior, os 

números são preocupantes, pois tivemos um aumento significativo, passando de 24 

cancelados em 2015 para 55 em 2016, já o número de registros novos teve uma 

leve queda de 19 em 2015 para 15 novos registros em 2016. A inadimplência 

também teve um acréscimo importante, pois em 2015 o número absoluto de 

inadimplentes foi 352 economistas, que correspondeu a 34%, já em 2016 o número 

absoluto subiu para 380, que corresponde a 37,51% do total.  

 

Como incentivo ao economista para quitar suas anuidades, foi aprovado na 

Sessão Plenária do mês de abril o recebimento das anuidades, emolumentos e 

taxas através de cartões de crédito e de débito, mas até o final do exercício de 2016 

não obtivemos êxito.  
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C O N C L U S Ã O 

  

  

É o relatório à apreciação da Plenária.  

  

 

 

  

Natal, 31 de dezembro de 2016. 

  

  

Econ. RICARDO VALÉRIO COSTA MENEZES 

Presidente do CORECON/RN. 

 


