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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 2017, contendo as principais realizações e demonstrações 

financeiras. 

 

Em que pese a crise nacional que levou o Brasil a uma profunda recessão, 

que afetou a nossa arrecadação, elevando o nível de inadimplência dos nossos 

economistas registrados, ainda assim, não inibiram as ações em busca da melhoria 

da 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, FCDL, OAB, 

entre outras instituições, abrindo novas perspectivas para o ano de 2018. 

 

Realizamos ainda, neste exercício, com sucesso, o Prêmio de Economia, 

tendo batido o recorde em número de participação, com destaque para as UERN´s 

de Assú e Pau dos Ferros, que inclusive merecidamente tiveram os três primeiros 

classificados e mais um indicado de Honra ao Mérito.  

 

Fruto destas parcerias, foram consideravelmente ampliados os espaços dos 

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

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. 
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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 da sociedade, estão registrados no relatório de 

mídias espontâneas, que geraram espaços privilegiados e de grande repercussão 

pública. A grande exposição pública do Corecon-RN, expressa a confiança que os 

órgãos de imprensa passaram a delegar aos economistas, projetando a categoria a 

um novo nível de confiabilidade e de renovada atuação do Conselho junto à 

sociedade. 

 

Destaca-se ainda a atuação do Corecon-RN, em defesa dos servidores 

públicos estaduais, tendo atuado junto aos senhores deputados e secretários, para 

que as medidas propostas pelo Governo do Estado que estão previstas para 

votação em 2018 e que tiravam alguns direitos conquistados pelos servidores, não 

serão levadas à votação em forma original proposta pelo executivo. 
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IDENTIFICAÇÃO DO CORECON-RN 

 

 

Identificação do CORECON/RN 

 

Conselho Regional de Economia do Estado do Rio Grande do Norte da 19ª Região.  

 

Denominação Abreviada: CORECON-RN 

 

Natureza Jurídica: Autarquia Federal 

 

CNPJ: 08.390.866/0001-68 

 

Principal Atividade: Fiscalização Profissional 

 

Telefones: (84) 3201-1005   (84)99709-1652      (84) 98602-5973 

 

Contato pessoa responsável: Maria Maíza de Paiva Costa 

 

Endereço Eletrônico: corecon-rn@corecon-rn.org.br  

 

Página na Internet: http://www.corecon-rn.org.br   

 
Endereço Postal: Rua Princesa Isabel, 815, Cidade Alta, Cep. 59025-400,Natal/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/2016 para o triênio 2017 a 2019. Posteriormente se 

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

economistas Ricardo Valério Costa Menezes e Leovigildo Cavalcanti de 

Albuquerque Neto, respectivamente. Na mesma ocasião foram formadas as 

principais comissões de trabalho, a Comissão de Tomada de Contas – CTC e 

Comissão Permanente de Licitação – CPL. O presidente Ricardo Valério também 

foi empossado como Conselheiro Suplente do COFECON com mandato para o 

triênio 2017 a 2019.  

1.2 INSERÇÃO DO CORECON/RN NA MÍDIA - PROGRAMAS DE TVS E 
RÁDIOS: 
 

Como resultado do fortalecimento da Assessoria de Imprensa iniciada desde 

2016, foram veiculadas diversas notícias e matérias relacionadas ao 

CORECON/RN durante esses últimos dois anos, sendo distribuídas entre mídias na 

web, em veículos impressos e televisivo.  

Dentro dessas mídias estão várias entrevistas nos principais telejornais do 

Estado, concedidas pelo presidente e outros economistas do CORECON/RN.  

1.3 PARCERIAS E COOPERAÇÕES TÉCNICAS 
 

1.3.1 Audiências e parceria com o Tribunal de Justiça do RN – TJRN;  

  

1.3.2 Participação de reunião na Secretaria de Educação objetivando a parceria para 

implantação do Programa de Educação Financeira nas Escolas públicas, bem como, 

parceria estabelecida com a Secretaria de Tributação em relação a Educação Fiscal. 
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1.3.3 Participação de reuniões na Assembleia Legislativa – ALERN, para formalizar 

Projetos de Parcerias sobre: Educação Financeira; Fórum Permanente para o 

Desenvolvimento Sustentável e; instalação de unidade de Câmara de Mediação e 

Arbitragem na Assembleia; 

 

1.3.4 Parceria com o Governo do Estado / Escola de Governo para palestras na 

Semana do Servidor Público e Programa de Educação Financeira, sendo firmada 

parceria para realização de cursos inclusive em 2018 na grade curricular da Escola 

de Governo;  

1.3.5 Ministrou palestras no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte - TJRN para 

juízes e servidores do Tribunal, ocasião em que firmou parceria para implantação do 

Programa de Educação Financeira; 

1.3.6 Realizado mutirão do Consumidor em parceria com a Defensoria Pública no 

Shopping Via Direta, em alusão ao “Dia do Consumidor”. 

 

1.4 PARTICIPAÇÕES EM PALESTRAS, AUDIÊNCIAS E DEBATES: 
 

 

1.4.1 Participação de audiências na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 

UFRN sobre parceria para realizar curso de extensão universitária, cujo o 

desdobramento para a concretização do referido curso ficou de ser concretizado 

possivelmente em 2018; 

 

1.4.2 Participação em reuniões no Tribunal Regional do Trabalho -TRT e Conselho 

Regional de Contabilidade - CRC sobre Requisição de Pequeno Valor – RPV;  

 

1.4.3 Participação de reunião com a Defensoria Pública sobre o controle dos 

preços dos combustíveis; 

 

1.4.4 SEMANA DA CIDADANIA – atendendo requerimento da empresa 

COTEMINAS, o CORECON/RN participou da Semana da Cidadania, com palestras 
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sobre Educação Financeira, proferidas por economistas e conselheiros, fazendo 

parte do programa de qualidade de vida no trabalho da empresa. Participação 

também com palestras no programa de qualidade de vida – “Viva Bem Coteminas”;  

 

1.4.5 Participação do Encontro de Entidades de Economistas do Nordeste – ENE, 

realizado em Recife/PE, juntamente com o Fiscal do CORECON/RN; 

 

1.4.6 Participação de audiência no Tribunal Regional do Trabalho – TRT, sobre 

realização de Perícia Judicial e Trabalhista feita por economistas, onde foi 

ressaltada a importância dessa atividade para o profissional; 

 

1.4.7 Participação na Campanha da DESILGUALDADE SOCIAL, com o apoio de 

vários órgãos, como OAB, CNBB, UERN, UFRN, ALERN, SINDECON, ADURN, 

entre outros;  

 

1.4.8 Participação de reunião na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, sobre a 

uniformização dos processos das decisões judiciais e dificuldades de algumas 

varas que estagiários estão fazendo os cálculos periciais;  

 

1.4.9 Participação do Seminário “Nova Legislação Trabalhista” promovido pelo 

Clube de Diretores Lojistas – CDL, fazendo parte de uma série de palestras e 

debates que ainda serão realizadas sobre o tema;  

 

1.4.10 Participação de reuniões com o Governo do RN, com a presença de 

secretários de Estado, para tratar sobre o endividamento do Estado, atraso da folha 

de pagamento, entre outros assuntos;  

 

1.4.11 Participação no Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e 

Qualidade do gasto no Setor Público, promovido em outubro pelo CRC. O evento 

contou com a participação de vários conselhos profissionais;  

 

1.4.12 Participação de palestras na UFRN/ADURN do projeto DIÁLOGOS, que teve 

como palestrante a Economista Tânia Bacelar, ocasião em que formalizou convite à 
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economista para ministrar palestra em evento comemorativo aos 40 anos do 

CORECON/RN, a completar em janeiro/2018;  

 

1.4.13 Participação do 22º Congresso Brasileiro de Economia - CBE, em setembro, 

promovido pelo Conselho Federal de Economia – COFECON e Conselho Regional 

de Economia – CORECON/MG, em Belo Horizonte/MG;  

 

1.4.14 O Conselheiro do CORECON/RN, Raimundo Inácio da Silva Filho participou 

de reunião da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – 

ABES/RN, realizada em maio, para escolha do representante do Conselho 

Estadual de Meio Ambiente – CONEMA, tendo sido escolhido como representante 

titular do CONEMA, um engenheiro do CREA/RN e como suplente um químico 

representante do CRQ/RN.  

 

1.5 SEMANA DO ECONOMISTA:  
 

A Semana do Economista 2017 foi realizada em uma parceria com a ADURN-

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

parceiros, no período de 07 a 12 de gosto em Natal com a temática “REDUÇÃO DA 

DESIGUALDADE SOCIAL NO BRASIL”. 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 Sessão Solene em homenagem ao Dia do 

Economista, na Assembleia Legislativa com homenagens à Economistas de 

destaques em nosso Estado. Na ocasião foram entregues os prêmios e diplomas 

aos ganhadores do Prêmio RN de Economia. Em Mossoró a Semana do Economista 

foi realizada no período de 14 a 18 de agosto juntamente com o IV CONgest – 

Congresso de Economia & Gestão, evento da UERN com apoio do CORECON/RN, 

que teve um expressivo número de participantes, superior a mil inscritos. Na UERN 

de Assú as comemorações ficaram por conta do ECONAÇU - Encontro de Economia 

do Vale do Açú, o qual realizou palestras tais como: “Inflação: Causa, efeito e a 
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experiência brasileira recente”; e “O impacto da incerteza sobre a economia: 

Explicações para a crise brasileira”.  

 

1.6 XIIV PRÊMIO RN DE ECONOMIA 2017:  

 

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

monografias, e contamos com o expressivo número de 12 (doze) trabalhos inscritos, 

sendo um número recorde de todas as edições já realizadas do Prêmio de 

Economia. Foram premiados em dinheiro do 1º ao 3º lugar, com destaque para as 

UERN´s de Assú e Pau dos Ferros que tiveram os três primeiros colocados, além do 

4º lugar com o prêmio de Honra ao Mérito. 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. Nessa edição foi feita homenagem a 

Professora e Economista JOSENEY RODRIGUES DE QUEIROZ DANTAS, falecida 

no mês de julho em acidente automobilístico. A profissional prestou relevantes 

serviços tanto na área de economia quando na magistratura, tendo sido Diretora do 

Campus da UERN-Pau dos Ferros/RN. O Prêmio-RN de Economia foi presidido pela 

Conselheira Francisca Suerda de Oliveira e a comissão julgadora foi formado pelos 

mestres economistas Elizângela Cabral de Medeiros, Gilsenberg Gurgel Pinheiro e 

Janduir Oliveira da Nóbrega, aos quais ratificamos os nossos agradecimentos. 

 

2. OUTRAS REALIZAÇÕES:  

 

2.1 AÇÕES CÍVIL PÚBLICA 

 - O CORECON/RN entrou com Ação Civil Pública nos concursos públicos do 

Instituto Técnico de Polícia-ITEP/RN e Tribunal Regional Federal - TRF exigindo que 

o economista seja contemplado no edital, tendo obtido resultado positivo com o 

ITEP.  
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2.2 FEIRA DAS PROFISSÕES 
 

-  Atendendo convite do Departamento de Economia da Universidade Federal do 

RN- DEPEC/UFRN/Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) o CORECON/RN se fez 

presente na Feira das Profissões, onde na ocasião foram distribuídos materiais 

informativos como folders, cartilhas e outros. A feira foi realizada no mês de maio e 

contou com a presença do presidente do CORECON/RN e a colaboração de 

conselheiros e economistas para fazerem a divulgação no Stand do curso de 

economia e da profissão. 

 

2.3  DOAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO -TCE 
 

- Fomos contemplados com doação de bens usados pelo TCE, tendo sido 

aproveitados 1 impressora HP e 2 monitores de 15’, fruto de requerimento enviado 

ao órgão para participação no processo seletivo.  

 

2.4 RECURSOS HUMANOS / REDUÇÃO DE DESPESAS:  
 

2.4.1 MOTIVAÇÃO DE SERVIDORES:  

 

- Objetivando motivar os servidores do CORECON/RN e em cumprimento aos 

normativos do Plano de Cargos e Salários - PCS, foi feita avaliação do Plano 

relativo ao período de 2015 a 2016 através de comissão formada por conselheiros 

com auxílio da gerência, tendo sido contemplado apenas um servidor por 

Antiguidade, em virtude de contensão de despesas;  

 

2.4.2 - DESLIGAMENTO DE SERVIDOR: 

 

- Como medida de redução de despesas com pessoal, na Sessão Plenária no mês 

de outubro foi decidido pela dispensa da servidora Maria Maíza de Paiva Costa, 

Gerente Executiva que contribui com o CORECON/RN por 28 anos com relevantes 

e reconhecidos serviços prestados;  

 



 
14 

2.4.3 – RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE ASSESSORIAS:  

 

- Dando seguimento ao processo para redução de despesas renovamos os 

contratos dos Prestadores de Serviços nas Assessorias Jurídica, Contábil e de 

Comunicação com os mesmos valores do ano anterior, ou seja, sem aumento; 

3. PATROCÍNIOS 

 

3.1 PATROCÍNIO PARA O ENCONTRO DE ENTIDADES DE 
ECONOMISTAS DO NORDESTE – ENE 
 

- Foi concedido patrocínio no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para XXIX ENE, 

realizado pelo CORECON/PE em Recife/PE, no período de 24 a 26/04/2017. O 

patrocínio teve como objetivo contribuir com a realização do evento como 

importante fórum de discursão das problemáticas do nordeste, além da 

contrapartida de patrocínio ao SINCE/2016 pelo CORECON/RN. Participaram do 

evento o Presidente e o Fiscal do CORECON/RN;  

3.2 PATROCÍNIO PARA O ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA DO 
VALE DO AÇU – ECONAÇU 
 

- Foi concedido patrocínio no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para 

ECONAÇU, realizado pela UERN-ASSU na cidade de Assú, no período de 17 a 

19/10/2017. O patrocínio teve como objetivo contribuir com a realização do evento 

como importante fórum de discursão das problemáticas da região do Vale do Assú, 

que teve a presença inclusive de uma delegação do CORECON/RN, através de 

seu presidente Ricardo Valério, representante do SINDECON Francisco de Assis, 

do Economista Roberto Máximo e do fiscal do CORECON/RN Augusto Oliveira. 

4. TRANSPARÊNCIA NO SITE 

 

Em 2017 o CORECON/RN manteve a constante atualização em seu site, em 

atendimento as exigências da Lei de Acesso à Informação – LAI nº 12.527/2011 (lei 

da transparência), com o quadro de servidores e prestadores de serviços com 
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respectivas remunerações, Plano de Cargos e Salários, Propostas Orçamentárias, 

Prestações de Contas, Relatórios de Gestão, entre outros. Essas também são as 

exigências do Tribunal de Contas da União - TCU e recomendações do COFECON.  

 

5. SITUAÇÃO FINANCEIRA – Evolução do saldo financeiro 

 

Em dezembro de 2017 o CORECON/RN encerrou com um saldo financeiro de 

R$ 53.364,24 (cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quatro 

centavos), sendo que o valor de R$ 4.787,20 (quatro mil, setecentos e oitenta e sete 

reais e vinte centavos) foi referente às anuidades de 2018 recebidas antecipadas em 

dezembro/2017, quando do lançamento da anuidade,  o que significou um acréscimo 

de 12,54% em relação ao saldo financeiro total de 2016, em valores nominais, pois 

em dezembro de 2016 tinha um saldo de R$ 47.417,45 (quarenta e sete mil, 

quatrocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), estando o valor de R$ 

5.885,44 (cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) 

correspondente às anuidades de 2017 recebidas antecipadas em dezembro/2016 

quando do lançamento da anuidade seguinte. Esse saldo financeiro confortável 

ainda é fruto de parte dos patrocínios do SINCE/2016, realizado pelo CORECON/RN 

em parceria com o COFECON.  

 

5.1 SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA, FILIADOS, CANCELADOS E OUTROS 
INADIMPLÊNCIA E NÚMERO DE FILIADOS COM BASE EM 31/12 DE CADA ANO 

ANO  
TOTAL DE 
FILIADOS 

DEFINITIVOS 

ACUMULADO 
REGISTROS 
REMIDOS + 
REGISTROS             
C/ DESCONTO 

 REGISTROS 
CANCELADOS 

   NO EXERCÍCIO 

REGISTROS 
NOVOS NO 
EXERCÍCIO 

NÚMERO DE 
INADIMPLENTES 

 

2016 1.011 144+7=151     55 
(*)10 15 380 (37,51%) 

 

2017 983 142+12=154     61  
(*)07 33     357 (36,88%) 

 

  (*) Registros Suspensos  

O aumento constante do número de Registros Cancelados é preocupante, 

pois mais uma vez tivemos um aumento significativo, passando de 55 cancelados 

em 2016 para 61 em 2017, quanto ao número de registros novos esse também 
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teve um aumento significativo, nesse caso, muito positivo, passando de 15 em 

2016 para 33 novos registros em 2017, e isso deve-se ao fato do grande incentivo 

quando da realização do Prêmio RN de Economia/2017, além das novas 

oportunidades de ocupação profissional, com o advento do mercado junto ao 

TJRN, para os economistas peritos. 

  

 A inadimplência teve um decréscimo reduzido, pois em 2016 o número 

absoluto de inadimplentes foi 380 economistas, que correspondeu a 37,51%, já em 

2017 o número absoluto caiu para 357, que corresponde a 36,88% do total. O total 

de filiados caiu de 1.011 para 983 economistas, muito em face a retração da 

economia e aposentadoria de alguns economistas. 

 

 Em agosto foi aprovado o VII Programa de Recuperação de Crédito incluindo 

os débitos vencidos até março/2016, tendo encerrado em 31/12/2017, como 

incentivo ao economista para quitar suas anuidades, mas os resultados ficaram 

muito abaixo das expectativas, como observados nos números.  
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C O N C L U S Ã O 

  

  

É o relatório à apreciação da Plenária.  

  

 

 

  

Natal, 29 de dezembro de 2017. 

  

  

Econ. RICARDO VALÉRIO COSTA MENEZES 

Presidente do CORECON/RN. 

 


