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RELATÓRIO ANUAL – 2014  

 

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 2015 foi marcado como um período muito importante 
para a entidade, resultado de um trabalho conjunto que envolveu conselheiros, funcionários 
e assessorias, 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 ordinárias, contando, inclusive, com a presença de Conselheiros 
Suplentes. 
 
O Plenário esteve assim constituído: 
 
Conselheiros Efetivos: Gustavo Casseb Pessoti – Presidente, Virgílio Pacheco de Araújo 
Neto – Vice-presidente (im memoriam), Arthur Nemrod Menezes Guimarães, Nei da Rocha 
Bandeira Junior, Marcelo José dos Santos, Carlos Augusto Franco Magalhães (eleito Vice-
presidente em substituição a Virgílio Pacheco), Lívio Andrade Wanderley, Marcus Emerson 
Verhine e Vitor César Ribeiro Lopes. 
Conselheiros Suplentes: Antonio César da Silva, Henrique César da Silva Gómez, Gildásio 
Santana Junior, Ailton Pinto de Andrade, Jorge Antonio Santos Silva, Douglas Queiroz 
Lessa, Maria Lúcia Cunha de Carvalho, Davidson de Magalhães Santos e Carlos Rodolfo 
Lujan Franco. 
  
02 – COMISSÕES 
 
Foram designados os seguintes membros para compor as Comissões Permanentes: 
Comissão de Tomada de Contas: Cons. Marcelo José dos Santos – 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 2015, os balancetes trimestrais e a 
proposta orçamentária para 2016. 
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 
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Tipo de Registro Quantidade 

Novos                     59 

Pessoa Física  58 

Pessoa Jurídica 01 

Remidos 03 

  

Cancelamentos                                             13 

Cancelamento Pessoa Física                    13 

Cancelamento Pessoa Jurídica   0 

Cancelamento Pessoa Jurídica (Secundário)   0 

Cancelamentos por falecimento   1 

  

Transferências   0 

 

04 – INADIMPLÊNCIA  

04.1. No exercício de 2015 foram inscritas 2.809 (duas mil, oitocentos e nove) anuidades em 
dívida ativa, referentes aos exercícios de 2013 e 2014, cujas CDA’s, serão submetidas a 
protesto cartorário, opção de cobrança que tem se mostrado a mais eficiente. Como este ato 
gera ao profissional um custo cartorário por CDA protestada, evitamos onerá-lo em demasia 
gerando uma única CDA por profissional, agindo dentro do prazo decadencial, vez que o 
protesto interrompe a contagem, tudo em conformidade com o disposto em Lei. 

 

05 – SETOR JURÍDICO 

05.1. Acompanhamento e avaliação sobre o andamento e evolução das cobranças de 
anuidades em atraso via cartório. 
 
05.2. Renovação do quadro de estagiários. 
 
05.3. No exercício, foram encaminhadas cerca de 1600 (mil e seiscentas) notificações de 
cobrança; e 1602 (mil, seiscentos e dois) CDA’s protestadas, perfazendo, ao final do 
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exercício, um total de ECV’s de 1941 (hum mil, novecentos e quarenta e um). Neste 
aspecto, salientamos que é praxe deste Corecon/BA promover anualmente duas 
recobranças de anuidades em atraso.  

 

06 – SETOR DE FISCALIZAÇÃO  

06.1. Deu andamento aos processos de fiscalização de todas as prefeituras do Estado da 
Bahia. 
 
06.2. Fiscalizou todas as 68 (sessenta e oito) empresas do Pólo Petroquímico de Camaçari, 
solicitando Plano de Cargos e Salários.  
 
06.3. Foram notificadas 69 (sessenta e nove) pessoas jurídicas para regularização de 
pendências com o CORECON/BA. 
 
06.4. Foi encaminhado ofício de fiscalização, solicitando correção e republicação de edital a 
2 (duas) instituições que promoveram concurso público excluindo a possibilidade do 
profissional economista de participar do certame.  
 

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. Durante todo o ano, o Corecon/BA elaborou e enviou newsletters online, com 
informações institucionais e/ou de interesse da categoria. Através da ferramenta de disparo 
de mala direta online, também foram enviados informes de empresas conveniadas e 
instituições parceiras, além de convites para eventos realizados e apoiados pelo Conselho.  
 
07.2. Fortaleceu seus canais de comunicação direta com seu público alvo, através da 
atualização constante do site institucional e da página no Facebook com informações 
estratégicas para a categoria.  
 
07.3. Realizou pesquisas para identificação de temas oportunos para elaboração de 
cronograma de cursos, palestras ou encontros voltados aos profissionais e estudantes de 
economia.  A partir da enquete lançada no site, foi definido o tema do curso que integrou a 
programação da Semana do Economista 2015.  
 
07.4 A Assessoria de Comunicação do Corecon/BA atuou no planejamento e execução das 
atividades relativas à Semana do Economista 2015, entre elas: Elaboração de check list 
geral do evento, levantamento de orçamentos de prestadores de serviços para cerimônia do 
Dia do Economista, criação de convites impresso e digital, email marketing, cartaz e edição, 
dando ampla divulgação. 
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07.5. A Semana do Economista 2015 também contou com chamadas na mídia local 
impressa e televisiva, coordenada pela Assessoria de Comunicação do Corecon/BA, para 
ampla divulgação do evento.  
 
07.6 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, revista, etc). 
 
07.7 Apoiou os eventos Corecon em Debate que constou com duas exposições em 
plenários sobre temas como Economia Biana e a Crise de energia no país, além do 
seminário com o Economista Antonio Correia de Lacerda, a fim de discutir a atual conjuntura 
econômica e o papel do economista nas transformações em curso. 

 

08 – AÇÕES DESENVOLVIDAS EM PROL DA VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL  

08.1. Apoio às atividades do Instituto Rômulo Almeida de Altos Estudos – IRAE.  
 
08.2. Apoio e participação no XI Encontro de Economia Baiana, promovido pela 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI/SEPLAN), o Programa 
de Pós-Graduação em Economia da UFBA e a Desenbahia – Agência de Fomento do 
Estado da Bahia. 
 
08.3. Participação no XXVIII Congresso da Associação Nacional de Cursos de Graduação 
em Ciências Econômicas (ANGE), realizado pelo Instituto de Economia da Universidade 
Federal de Uberlândia. O objetivo do evento foi discutir o fortalecimento da formação e da 
profissão do economista.   
 
08.4. Participação no II Fórum de Oportunidades de Investimento na Bahia, realizado pela 
Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e pelo Grupo de Líderes Empresariais 
(Lide Bahia). 
 
08.5. Semana do Economista 2014: O Corecon/BA promoveu uma semana de atividades 
dedicadas aos profissionais e estudantes de economia da Bahia. A programação 
contemplou a realização do Curso de Elaboração de Projetos em Economia, oferecido 
gratuitamente para estudantes e profissionais registrados adimplentes. No Dia do 
Economista, o Conselho realizou uma cerimônia comemorativa, com entrega de Comendas 
aos profissionais de destaques, premiação dos vencedores da etapa regional da II Gincana 
de Economia Baiana e do Prêmio de Monografias Jairo Simões, além de palestra sobre A 
política econômica e o desenvolvimentismo no Brasil recente, proferida pelo economista 
Luiz Filgueiras.  
 
08.6. 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.  
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08.7. Lançamento do livro Reflexões de Economista Baianos 2014 em parceria com a SEI – 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia.  
 
08.8. O Corecon/BA também esteve presente no XIV SINCE – Simpósio Nacional dos 
Conselhos de Economia com 6 (seis) delegados.  
 

09 – OUTROS EVENTOS APOIADOS PELO CORECON/BA 

09.1. O Corecon/BA foi parceiro da UESC na Semana de Economia. 

09.2. O Corecon/BA foi parceiro da UESB na XIII Semana de Economia, com entrega de 
prêmios a estudantes de economia. 
 
09.3. O Corecon/BA foi parceiro da UEFS na Semana de Economia, com a entrega de 
prêmios a estudantes de economia. 
 
09.4. O Corecon/BA apoiou a realização da Gincana Nacional de Economia, inscrevendo 
estudantes de economia. 
 
09.5. Apoiou e se fez presente no III Encontro de Egressos de Economia da UESC – 
Universidade Estadual de Santa Cruz na cidade de Ilhéus.  

09.6. Participou do II Fórum de Oportunidades e Investimentos da Bahia.  

 

10 – SEMANA DO ECONOMISTA 

A Semana do Economista foi realizada entre nos dias 11 a 15 de agosto de 2014, com o 
apoio e no auditório da FCE/UFBA – Faculdade Economia da Universidade Federal da 
Bahia, com a seguinte programação: curso de elaboração de projetos de viabilidade 
econômica; palestra com os professores doutores Luiz Filgueiras e Paulo Balanco; entrega 
do Prêmio de Monografia Economista Jairo Simões – 2014, entrega da Comenda 
Economista de Destaque, Premiação dos vencedores da II Gincana Baiana de Economia e 
coquetel de comemoração. 

10.1 – Prêmio de Monografia Economista Jairo Simões – 2014 

A premiação das monografias classificadas foi realizada como parte da programação da 
Semana do Economista e foram premiados os seguintes trabalhos:  
 
1º Lugar – AS RECENTES TRANSFORMAÇÕES NO CAMPO BRASILEIRO: UM ESTUDO 
DAS ESTRATÉGIAS DE REPRODUÇÃO FAMILIAR NO ASSENTAMENTO CANGUÇU EM 
BARRA DO CHOÇA, BAHIA. Autora: Sara Andrade Santos. Instituição: UESB – 
Universidade do Sudoeste da Bahia. Orientadora: Professora Maíra Ferraz de Oliveira. Nota 
Final: 9,275 (nove vírgula duzentos e setenta e cinco ). 2º Lugar – A CONTROVERSA 
RELAÇÃO ENTRE DEMANDA E OFERTA DE RECURSOS HÍDRICOS EM SALVADOR, 
UM DESAFIO DESDE A PRIMEIRA DÉCADA DO SÉCULO XXI. Autor: Márcio dos Santos 
Sampaio. Instituição: UNIFACS – Universidade do Salvador. Orientador: Professor Fábio da 
Silva Machado. Nota Final: 9,225 (nove vírgula duzentos e vinte e cinco). 3º Lugar – 
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VARIÁVEIS AMBIENTAIS E PREÇO DE IMÓVEL NA ZONA SUL DA CIDADE DE ILHÉUS – 
BAHIA: UMA ABORDAGEM A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DE PREÇOS 
HEDÔNICOS. Autora: Claudia Santos Costa dos Santos. Instituição: UESC – Universidade 
Estadual de Santa Cruz. Orientadora: Professora Helga Dulce Bispo dos Santos. Nota Final: 
9,025 (nove vírgula zero vinte e cinco). 4º Lugar – FINANCIAMENTO DO ENSINO 
SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL NA BAHIA NO PERÍODO DE 2000 A 2010. Autora: 
Claudia Márcia Leite Oliveira. Instituição: UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia. Orientador: Professor Gildásio Santana Junior. Nota Final: 6,825 (seis vírgula 
oitocentos e vinte e cinco). 5º Lugar – ENTRETENIMENTO NOTURNO GLS: UMA ANÁLISE 
DAS CONDIÇÕES DE OFERTA E DA DEMANDA DE 2013 NA CIDADE DE VITÓRIA DA 
CONQUISTA – BA. Autor: Edvaldo Gomes Monteiro. Instituição: UESB – Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia. Orientador: Professor Gildásio Santana Junior. Nota Final: 
6,8 (seis vírgula oito). 
 
10.2 – II Gincana Baiana de Economia 
 
A premiação dos vencedores da II Gincana Baiana de Economia foi realizada como parte da 
programação da Semana do Economista e foram premiados as seguintes duplas: 
1º Lugar – Alessandro Marques Gomes e Gesner Brehmer de Araújo Silva, UEFS – 
Universidade Estadual de Feira de Santana. 2º Lugar – Hugo Clapton Nogueira e Thiago 
Fontes Galvão, UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
 
10.3 – Comenda Economista de Destaque 
 
Foram homenageados os Economistas Antonio Alberto Machado Pires Valença e Fernando 
Cardoso Pedrão.   
 

11 – ASPECTOS ECONÔMICOS   

A Receita Orçamentária arrecadada foi de R$ 1.259.127,63 (hum milhão, duzentos e 
cinqüenta e nove mil, cento e vinte e sete reais e sessenta e três centavos). A Despesa 
Orçamentária realizada foi de R$ 1.007.245,44 (hum milhão, sete mil, duzentos e quarenta e 
cinco reais e quarenta e quatro centavos), resultando em um superávit orçamentário de R$ 
251.882,19 (duzentos e cinqüenta e um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e dezenove 
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 resultado econômico superavitário no exercício financeiro de 
R$ 353.042,92 (trezentos e cinqüenta e dois mil, quarenta e dois reais e noventa e dois 
centavos). A Execução Orçamentária possibilitou a realização do Programa de Trabalho 
elaborado para o exercício de 2013, através do qual o Regional honrou todos os seus 
compromissos financeiros e ainda evidenciou em 31 de dezembro uma disponibilidade de 
R$ 1.030.000,71 (hum milhão, trinta mil reais e setenta e um centavos), a qual, confrontada 
com as exigibilidades do mesmo exercício de R$ 40.833,72 (quarenta mil, oitocentos e trinta 
e três reais e setenta e dois centavos), evidencia um superávit financeiro de R$ 989.166,99 
(novecentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), 
comprovando excelentes índices de liquidez e solvência. Convém salientar que essa 
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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$ 353.042,92 
(trezentos e cinqüenta e três mil, quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) 
demonstrando uma gestão cuidadosa que implicou no incremento do patrimônio líquido 
deste Regional.  

 

Salvador, 31 de dezembro de 2014. 

 

 

Econ. Gustavo Casseb Pessoti 
Presidente 

 

 

 


