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RELATÓRIO ANUAL – 2012  

 

No cumprimento da atribuição institucional relativa à apresentação do Relatório Anual, a 
Presidência do Conselho Regional de Economia – 5ª Região/Bahia, ressalta, essencialmente que 
o exercício de 2012 foi marcado como um período muito bom para a entidade, resultado de um 
trabalho conjunto que envolveu seus conselheiros e funcionários, conforme está disposto nos 
tópicos abaixo: 
 
01 – O Plenário 
O Plenário do Conselho cumpriu sua programação para o presente exercício, realizando 11 (onze) 
reuniões plenárias, sendo 10 (ordinárias) e 1 (uma) extraordinária, contando, inclusive, com a 
presença de Conselheiros Suplentes. 
O Plenário esteve assim constituído: 
Conselheiros Efetivos: Marcelo José dos Santos – Presidente, Carlos Rodolfo Lujan Franco – 
Vice-presidente, Arthur Nemrod Menezes Guimarães, Luiz José Pimenta, Francisca Santos de 
Aragão, Carlos Augusto Franco Magalhães, Nei Jorge Correia Cardim, Lívio Andrade Wanderley e 
Gustavo Casseb Pessoti. 
Conselheiros Suplentes – Antonio César da Silva, Henrique César da Silva Gómez, Cristina Maria 
Macêdo de Alencar, Ailton Pinto de Andrade, Jorge Antonio Santos Silva, César Vaz de Carvalho 
Junior e Demósthenes Farias. 
 
02 – Comissões 
Foram designados os seguintes membros para compor as Comissões Permanentes: 
Comissão de Tomada de Contas: Cons. Luiz José Pimenta – Presidente, Cons. Ailton Pinto de 
Andrade e Cons. Henrique César da Silva Gómez, responsáveis pelas análises e pareceres sobre 
as prestações de contas do exercício de 2012, os balancetes trimestrais e a proposta 
orçamentária para 2013. 
Comissão de Licitação: Cons. Arthur Nemrod Menezes Guimarães – Presidente, Selma Almeida 
de Carvalho e Tânia Mara Teixeira Rodrigues, os quais ficaram encarregados de proceder o 
julgamento da melhor proposta e menor preço nas aquisições realizadas pelo Conselho. 
 
 
03 – Movimento de Registro 
 

Tipo de Registro Quantidade 

Novos                             95 

Definitivos 89 

Remidos 05 

Registro Pessoa Jurídica 01 
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Cancelamentos                                             45 

Cancelamento Pessoa Física 44 

Cancelamento Pessoa Jurídica 0 

Cancelamento Pessoa Jurídica (Secundário) 0 

Cancelamentos por falecimento 01 

 

04 – Inadimplência  

04.1. No exercício de 2012 foi desenvolvido um trabalho conjunto com a Superintendência, 
Assessoria Jurídica e o Setor de Fiscalização, no intuito de reduzir a inadimplência. 
Providências foram adotadas inscrevendo 1477 (mil, quatrocentos e setenta e sete) 
economistas inadimplentes no livro da Dívida Ativa que serão, posteriormente, 
encaminhados à execução fiscal, em cumprimento ao estabelecido na Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. 

 

05 – Setor Jurídico 

05.1. Exposição do Setor Jurídico ao Plenário do Corecon/BA, sobre a Base Legal de cobranças 
de anuidades. 

 
05.2. Contratação de mais um estagiário. 
 
05.3. No exercício, foram encaminhadas 1950 notificações de abertura de processos 

administrativos no mês de abril; e 1812 notificações de abertura de processos 
administrativos no mês de agosto. Como conseqüência, houve um aumento do número de 
economistas adimplentes e remidos de 1653 para 1830. 

 

06 – Setor de Fiscalização  

06.1. Foram fiscalizadas todas as 417 prefeituras do Estado da Bahia 

06.2. Foram notificadas 691 pessoas jurídicas para regularização de pendências com o 
CORECON/BA. 

06.3. Foi encaminhado ofício de fiscalização, solicitando correção e republicação de edital a 
1(uma) instituição que promoveu concurso público excluindo a possibilidade do profissional 
economista de participar do certame.  

06.4. Foram encaminhados 691 ofícios de fiscalização solicitando plano de cargos e salários. 
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06.5. Foi encaminhado ofício a 1 (uma) empresa privada solicitando documentos para iniciar o 
processo de fiscalização. 

06.6. Foram emitidos 417 autos de infração.    

 

07 – Setor de Comunicação  

Todas as ações descritas a seguir tiveram como objetivos estreitar os laços do Corecon/BA com 
seu Público de Interesse (Economistas, Estudantes de Economia, Pessoas Jurídicas - Empresas 
Públicas e Privadas, outras entidades de classe, etc) bem como valorizar a imagem pública dos 
Economistas e do Conselho como autarquia fiscalizadora e representativa dos interesses da 
categoria. 

07.1. O Corecon/BA contratou o serviço de envio de disparador de e-mail-marketing (boletins, 
cartões, comunicados diversos) a fim de tornar mais eficaz e produtiva a comunicação direta, por 
e-mail, com os profissionais registrados no Conselho. 
 
07.2. O Corecon/BA manteve a atualização semanal das notícias e de outras seções atualizáveis 
do site institucional.  Em dezembro último, lançou seu novo site, mais interativo e funcional, 
também para agregar valor à comunicação frente ao Público de Interesse do Conselho. 
 
07.3. Durante todo o ano, o Corecon/BA elaborou e enviou newsletters online quinzenais, com 
informações institucionais e/ou de interesse da categoria.  
 
07.4. O Corecon/BA também estreitou laços com seu Público de Interesse através das constantes 
atualizações de sua página no Facebook (criada em julho de 2011).   
 
07.5. Através de sua Assessoria de Comunicação, o Corecon/BA estimulou e intermediou  
entrevistas de Economistas registrados no Conselho para a imprensa local (jornais, rádios, TVs, 
etc), além de obter espaços em revistas para publicação de artigos assinados por estes 
profissionais. 
 
07.6. A Assessoria de Comunicação do Corecon/BA também apoiou a organização de dois 
grandes eventos realizados pelo Conselho em 2012: o Seminário “Reflexos da Crise Econômica 
Internacional na Bahia e no Brasil” e a Comemoração do Dia do Economista (Seminário 
“Desenvolvimento Econômico da Bahia). 
 
07.7. O Corecon/BA elaborou planejamento para criação do Jornal impresso “Corecon-BA em 
Notícia”, previsto para ser lançado no primeiro semestre de 2013. 
 
07.8. O Corecon/BA inaugurou no mês de dezembro um novo site, mais moderno e dinâmico, com 
novas ferramentas que possibilitarão aos que acessarem uma melhor interatividade, inclusive com 
as diversas redes sociais.  

 

08 – Ações desenvolvidas em prol da valorização pro fissional  
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08.1. Encaminhamento de Cartazes sobre a profissão do Economistas a todas as  faculdades de 
economia do Estado da Bahia, bem como para algumas secretarias de governo.  

 
08.2. Impressão do livro Reflexões de Economista Baianos 2011 em três volumes, em parceria 

com a Seplan – Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia e SEI – Superintendência 
de Estudos Econômicos e Sociais, sendo um volume em homenagem ao Econ. Osmar 
Sepúlveda.  

 
08.3. Elaboração do Livro Reflexões de Economistas Baianos 2012, aguardando a fase de 

impressão. 

08.4. O Corecon/BA apoiou financeiramente e esteve presente no XXVI ENE – Encontro de 
Entidades de Economistas do Nordeste, com 3 (três) conselheiros que contribuíram 
sobremaneira nas discussões políticas do sistema. 

08.5. Em 29/05/12, o Corecon/BA promoveu o Seminário Reflexos da Crise Internacional na 
Bahia e no Brasil, com o apoio da Desenbahia – Agência de Desenvolvimento do Estado 
da Bahia e Seplan – Secretaria de Desenvolvimento do Estado da Bahia.  

08.6. Despachos Executivos:  

O Corecon/BA participou do programa Despachos Executivos instituído pelo Cofecon. O 
Evento aconteceu na cidade de João Pessoa/PB e na oportunidade estiveram presentes o 
Presidente, juntamente com os Presidentes e/ou Vice-Presidentes dos Corecon’s do 
Nordeste e o Presidente do Cofecon. 

 
08.7. Foram assinados mais três convênios de saúde, sendo um odontológico com a Sulamérica 

que já está em plena comercialização e outros dois com Bradesco e Hapvida, estes, 
aguardando autorização para serem comercializados. 

 
08.8. O Corecon participou do lançamento do PAECE - Portal dos Egressos de Economia da 

UESC. 
 
08.9. O Corecon/BA também esteve presente no XXIII SINCE com 6 delegados que 

contribuíram sobremaneira nas discussões políticas e de aperfeiçoamento do sistema. 
 
08.10. 08.10. Apoiou e esteve presente no VIII Encontro de Economia de Língua Portuguesa em 

setembro de 2012, na cidade de Brasília. 
 
08.11. Entre os dias 03 e 05 de outubro, o Corecon esteve presente no Seminário dos Servidores 

dos Conselhos, com a presença de 4 servidores. 
 
08.12. O Corecon/BA também esteve representado no XXVII Congresso da ANGE – Associação 

Nacional dos Cursos de Graduação em Economia, realizado pela Universidade Federal do 
Maranhão, na cidade de São Luiz/MA, onde foram discutidas diretrizes sobre os cursos de 
economia. 

 
08.13. Iniciou o processo de discussão e implantação do Corecon Acadêmico com as Faculdades 

de Economia.  
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09 – Outros Eventos apoiados pelo Corecon/BA 

09.1. O Corecon/BA foi parceiro da UESC na Semana de Economia com a participação de um 
conselheiro que proferiu palestra e minicurso. 

09.2. O Corecon/BA apoiou e participou de evento preparatório para a I Conferência Estadual de 
Desenvolvimento Regional. 

09.3. O Corecon/BA apoiou e participou da I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. 

09.4. O Corecon/BA apoiou a realização da Gincana Nacional de Economia, inscrevendo duas 
duplas de estudantes de economia. 

09.5. O Corecon esteve presente nas reuniões do FOCO, fórum permanente para discussão de 
assuntos referentes às profissões regulamentadas no Estado da Bahia.  

09.6. Apoiou e esteve presente no VII congresso SOBER Regional Nordeste, na cidade Ilhéus nos 
dias 03 a 05 de outubro. 

09.7. Apoiou e se fez presente no I Seminário de Incubadoras de base tecnológica do sul da Bahia 
e o II Encontro de Egressos de Economia da UESC – Universidade Estadual de Santa Cruz na 
cidade de Ilhéus. 

09.8. Apoiou e também esteve presente na XII Semana de Economia da UESB – Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia com o pagamento de passagem aérea de um palestrante e 
participação de conselheiro.  

 

10 – Dia do Economista 

O Dia do Economista foi realizado no dia 13 de agosto de 2012, com o apoio e no auditório da 
FIEB – Federação das Indústrias do Estado da Bahia, com a seguinte programação: palestra com 
o ex-presidente da Petrobras e hoje secretário de planejamento do Estado da Bahia, Economista 
José Sérgio Gabrieli, palestra com o Economista Fernando Cardoso Pedrão, entrega do Prêmio 
de Monografia Economista Jairo Simões – 2012 e coquetel de comemoração. 

 

10.1 – Prêmio de Monografia Economista Jairo Simões – 2012 

A premiação das monografias classificadas foi realizada como parte da programação do Dia do 
Economista. Foram premiados os seguintes trabalhos: 1º Lugar: Breves concepções sobre o 
Imperialismo e a nova Ordem Mundial: uma visão crítica a partir de Rosa Luxemburgo; autora: 
Renata Vieira de Abreu; instituição: Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC; orientador: 
Profº. Sérgio Ricardo Ribeiro Lima; nota final: 9,38 (Nove vírgula trinta e oito). 2º Lugar: O 
desempenho do Regime de Metas para a inflação no caso brasileiro: preços administrados e 
comprometimento da eficácia da política monetária; autora: Simone Silva Farias; instituição: 
Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS; orientadora: Profª Maria Emília Marques 
Aldonce; nota final: 9,25 (nove vírgula vinte e cinco). 3º Lugar: A evolução da Balança Comercial 
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Brasileira no período de 2000 a 2010; autora: Jokasta Paullila Gonçalves Barreto; instituição: 
Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS; orientador: Profº Victor Raul Paredes Castro, 
nota: 8,25 (oito vírgula vinte e cinco). 

 

11 – Papel Social  

11.1. Com aval jurídico e a aprovação do Plenário, o Corecon-BA doou às Obras Sociais de Irmã 
Dulce, objetos do seu patrimônio em bom estado de conservação, tais como cadeiras, arquivos, 
sofá, mesas, armários, tela de projeção, cafeteira e equipamentos eletro-eletrônicos, entre outros.  

 

12 – Aspectos Econômicos   

A Receita Orçamentária arrecadada foi de R$ 973.230,23 (novecentos e setenta e três mil, 
duzentos e trinta reais e vinte e três centavos). A Despesa Orçamentária realizada foi de R$ 
887.367,11 (oitocentos e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e sete reais e onze centavos), 
resultando em um superávit orçamentário de R$ 85.863,12 (oitenta e cinco mil, oitocentos e 
sessenta e três reais e onze centavos). O reflexo do bom resultado da execução orçamentária, 
combinado com o resultado das variações independentes da execução orçamentária, 
confrontando-as com as variações passivas gerou um superávit no exercício financeiro de R$ 
65.777,20 (sessenta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte centavos). A Execução 
Orçamentária possibilitou a realização do Programa de Trabalho elaborado para o exercício de 
2012, através do qual o Regional honrou todos os seus compromissos financeiros e ainda 
evidenciou em 31 de dezembro uma disponibilidade de R$ 605.377,27 (seiscentos e cinco mil, 
trezentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos), a qual, confrontada com as exigibilidades 
do mesmo exercício de R$ 30.347,35 (trinta mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco 
centavos), evidencia um superávit financeiro de R$ 575.029,92 (quinhentos e setenta e cinco mil, 
vinte e nove reais e noventa e dois centavos), comprovando excelentes índices de liquidez e 
solvência. Convém salientar que essa liquidez, suficiente para cobrir o passivo financeiro, atende 
com sobra às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. O comportamento da Receita e 
Despesa está evidenciado nos anexos e demais peças contábeis. O resultado econômico do 
exercício expresso na Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia um superávit de R$ 
65.023,28 (sessenta e cinco mil, vinte e três reais e vinte e oito centavos) demonstrando uma 
gestão cuidadosa que implicou no incremento do patrimônio líquido deste Regional.  

 

Salvador, 31 de dezembro de 2012. 

 

 

Econ. Marcelo José dos Santos 
Presidente 


