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APRESENTAÇÃO 
 

O Conselho Regional de Economia do Ceará (CORECON Ceará) apresenta seu           
balanço dos principais actividades desenvolvidas durante a gestão 2016. 

Direcionou uma atenção especial à divulgação na mídia utilizando a competência do            
Presidente Edilson Azim Sarriune e dos Conselheiros /Economistas de renome e           
destaque no cenário cearense, no sentido de produzir artigos informativos/ orientações           
econômica à sociedade, e, contribuindo também para o desenvolvimento do estado.  

Ressaltamos, na gestão de 2016, a participação ativa do CORECON-CE na           
interiorização junto às universidades de: UFC/ Sobral, URCA/Crato e URCA/ Iguatu por            
meio da participação em eventos e palestras do presidente, incentivando a importância            
da profissão do economista.  

Também, como forma de proporcionar assistência aos economistas registrados, o          
CORECON-CE, a exemplo de anos anteriores, manteve sua política de firmar           
convênios com benefícios (muitas vezes extensivos a familiares)  

O Relatório de 2016 apresenta as ações do período, mantendo como prioritárias a             
Fiscalização do exercício profissional, ora por apuração de denúncias, ora por pesquisa            
em editais e diários oficiais, assim como Divulgação na Mídia das atividades do             
CORECON-CE e parceiros, objetivando sempre a valorização do economista como          
uma categoria essencial para o desenvolvimento do Estado do Ceará.  

Não poderíamos deixar de registrar também, que por conta da instabilidade           
econômica instalada no país o CORECON-CE sofreu consequências para vencer          
dificuldades internas e manter a sustentabilidade financeira.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
FISCALIZAÇÃO 
 
Ações 
  
O Conselho Regional de Economia realizou os procedimentos relativos à          

organização e manutenção do registro profissional dos economistas, bem como          
relativos à fiscalização da profissão de economista. É importante observar que essa            
ação fiscalizadora promove, de forma direta, a valorização da imagem do economista. 

Enfatizamos o esforço com o envio de notificações para que os profissionais            
pudessem adotar o V Programa Nacional de Recuperação de Crédito e regularizar sua             
situação com o CORECON-CE, pois enfrentamos problemas de alto índice de           
inadimplência que é ocasionado em muitos casos pela desatualização dos dados           
cadastrais, pela atual situação econômica do país e, principalmente, pela não exigência            
dessa regularização de registro por parte das empresas que contratam profissionais           
formados em economia. 

  
 
 
Números 
 

 
Dados Gerais 2015 

 
Números 

 
Pessoas Físicas Adimplentes 735 
 
Pessoas Jurídicas Adimplentes 

 
20 

 
Novos Registros PF 

 
43 

 
Novos Registros PJ 

 
00 

 
Renegociações (PF + PJ) 

 
211 

 
Notificações PF 

 
274 

 
ARTs PF 

 
27 

 
ARTs PJ 
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DADOS FINANCEIROS 2016 – CORECON / CE 
 
 
RECEITA (Mensal) 
 

De Janeiro a Dezembro  de 2016 1

 
Receita Total: R$ 340.312,35 
 
Máxima mensal: R$ 83.741,97 (Fevereiro) 
 
Mínima mensal: R$ 9.927,72 (Outubro) 
 
Média mensal: R$ 28.359,38 

 
 

  
 

 
 
 

DADOS FINANCEIROS 2016 – CORECON / CE 

1 Valores estimados para dezembro 

 



 
 
 

 
 
DESPESA (Mensal) 

 
De Janeiro a Dezembro  de 2016 2

 
Despesa Total: R$ 352.085,41 
 
Máxima mensal: R$ 37.781,09 (Maio) 
 
Mínima mensal: R$ 17.396,84 (Janeiro) 
 
Média mensal: R$ 29.340,45 

 

  
 
 
 
 
¹ Valores estimados para Dezembro   

2 Valores estimados para dezembro 

 



 
 
 

 
ATIVIDADES 2016 
 
 
Na primeira reunião plenária datada de 07/01/2015 às 18h e que aconteceu na              

Sede do CORECON-CE, foi apresentado o Relatório de gestão de 2015, a Eleição para              
Presidente e Vice-Presidente (Gestão 2016) e Posse dos Conselheiros Suplentes e           
Efetivos (exercício de 2016 a 2018). 

 
 

Na ocasião, foi eleito como presidente do Conselho Regional de Economia do Estado             
do Ceará, Edilson Azim Sarriune, que é economista, com especialização em           
consultoria industrial pelo CEPEME- SUDENE, professor da Unifor, foi Técnico, Diretor           
Técnico e Superintendente do SEBRAE-CE, exerceu cargos de secretário de trabalho e            
ação social 1999 a 2002, foi presidente da CODECE - Companhia de Desenvolvimento             
Econômico do Ceará 2003 a 2006, conselheiro efetivo do CORECON-CE de 2014 a             
2015.O economista e Auditor Fiscal Adjunto da Receita Estadual da Secretaria da            
Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ-CE) - e também Assessor Parlamentar da            
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Carlos Eduardo dos Santos Marino, ficou            
com a vice-presidência. 

 

 

 

Foram empossados, ainda, três novos conselheiros efetivos do CORECON-CE. São          
eles: Marcos Matos Brito Albuquerque Júnior, Carlos Eduardo dos Santos Marino e            
Wellington Santos Damasceno. 

 



 
 
 

Para a função de conselheiros suplentes foram empossados também mais três novos            
integrantes, que são: Guilherme Diniz Irffi, Núbio Vidal de Negreiros Gomes Filho e             
Filipe Rabelo Távora Furtado. Os novos conselheiros foram eleitos para o triênio            
2016/2018. 

 

Divulgada a solenidade realizada no Hotel Nacional na noite de 28 de janeiro, onde               
os economistas Júlio Miragaya e Odisnei Béga foram empossados presidente e           
vice-presidente, respectivamente, do Conselho Federal de Economia (Cofecon).        
Durante a cerimônia, que contou com a presença de autoridades locais, também foram             
empossados os conselheiros federais efetivos e suplentes com mandato de 2016 a            
2018. 

 

 
 
 
Divulgado o Livro “Desaguadouro de (im)permanências”, quarto livro de poesia do           

Professor de Ciências Econômicas da UFC, Ireleno Benevides, que foi lançado no dia             
18 de Fevereiro no auditório do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do             
Ceará (ADUFC-Sindicato – Av. da Universidade, 2346, Benfica). 
Além das poesias, o livro traz um ensaio sobre a obra, assinado pelo psicólogo Pablo               
Severiano Benevides, professor do Curso de Psicologia no Campus da UFC em Sobral             
e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, em Fortaleza. 
Dia 25 de fevereiro, às 14:00, na sede do Conselho, aconteceu a 2ª Reunião Plenária               
do CORECON-CE. 
Dentre os assuntos do dia, ressaltamos na pauta os itens: 
– Resultado do Plano de Ações; 
– Parcerias/ Contatos (IBEF; PAX Corretora; SEFIN); 
– Contatos Conselhos - CRA e CRC (agendados); 
– Posse (andamento); 

 



 
 
 

No dia 08 de março, terça-feira, o CORECON-CE recebeu a coordenadora do curso de              
Ciências Econômicas (UFC – Campus Sobral) Kilvia Helane Cardoso Mesquita e o            
coordenador do curso de Ciências Econômicas (URCA – Iguatu) Marcelo Ximenes para            
uma reunião de aproximação, onde foram acordados a execução de ações conjuntas            
entre as instituições, a exemplo de palestras, cursos, dentre outras ações direcionados            
para os estudantes de Ciências Econômicas. 
 

 
 
 
No dia 16 de março O CORECON-CE e o IBEF Ceará dão início as suas atividades do                 
ano de 2016 com a realização de um Ciclo de Palestras, abordando a temática “Como               
lidar com a crise”. Serão ministradas palestras com renomados empresários,          
executivos e economistas, que mesmo atuando nesse momento de crise, vêm se            
destacando no cenário regional e nacional. 
Serão três momentos, que seguirão a programação: dia 7 de abril, com o presidente do               
Conselho do Grupo Pague Menos, Francisco Deusmar de Queirós; dia 5 de maio, com              
o presidente do Grupo 7 de Setembro, Ednilton Soarez e dia 2 de junho, com o                
vice-presidente de Investimentos e Controladoria e diretor de Relações com          
Investidores da M. Dias Branco, Geraldo Luciano e o economista chefe do Banco             
Safra, Carlos Kawall. 
 
 
Parceria entre o CORECON Ceará e o Curso de Ciências Econômicas da            
Universidade Regional do Cariri (URCA Iguatu) levou até a região no dia 29 de março,o               
presidente do CORECON CE Edilson Azim Sarriune que na ocasião proferiu a palestra             

 



 
 
 

“Uma Visão Sobre o Economista e o Conselho Regional de Economia” falando sobre a              
importância e a representatividade do Conselho para com toda a Sociedade Brasileira.  
 
O presidente do CORECON-CE, Edilson Azim Sarriune esteve presente no dia 8 de             
Abril, na 670ª Plenária Ampliada do COFECON. A reunião, convoca todos os            
Presidentes dos Conselhos Regionais de Economia, e na ocasião serão discutidos           
assuntos de interesse do Sistema COFECON/CORECON um Evento com a palestra           
“Uma visão sobre a Economia e o conselho Regional de Economia” proferida pelo             
presidente do Conselho Regional de Economia, Edilson Azim Sarriune.| 
 
A 12a edição da pesquisa “Índice de Expectativas dos Especialistas em Economia”            
(IEE), parceria entre o CORECON Ceará e A Federação do Comércio de Bens,             
Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE) foi destaque nos principais            
Jornais do Estado.A Pesquisa mostrou que desde o início da série, em maio de 2014,               
esta é a terceira vez que os analistas revelaram pessimismo com o comportamento de              
todas as nove variáveis investigadas. 
 
A Secretaria de Finanças de Fortaleza (SEFIN) e o Sindicato dos Fazendários do             
Município de Fortaleza (SINDIFAM) e o CORECON-CE realizou no dia 29 de abril, um              
evento com a temática ''Educação Financeira para Servidores Municipais.'' O          
presidente do Sindifam, Mário César Chaves Nunes deu início ao evento, e passou a              
palavra para o Secretário de Finanças do Município, Jurandir Gurgel, que fez uma             
explanação com a palestra intitulada ''Análise do Cenário Político e Econômico           
Brasileiro Sob a Ótica Econômica'' 
Por fim tivemos a fala do representante do CORECON-CE, Carlos Eduardo Marino            
(Vice - Presidente) que firmou a parceria CORECON-CE/SEFIN, nas atividades          
relativas a Educação Financeira e Fiscal. 
 

 
 



 
 
 

No dia 04 de Maio, o CORECON-CE esteve presente na Autarquia Municipal de             
Trânsito e Cidadania (AMC) representado pelo economista e ex-conselheiro do          
CORECON-CE, Joacyr da Silva Leite que proferiu palestra sobre Dicas Econômicas, o            
evento foi direcionado para os colaboradores da AMC buscando conscientizar o uso            
racional do dinheiro. 
 

 
  

 
Promovido, no dia 18 de Maio em Sobral, interior do Estado, a Palestra em parceria               
com a Universidade Federal do Ceará,O curso de Ciências Econômicas e o            
CORECON, proferida pelo presidente do Conselho, Edilson Azim Sarriune intitulada          
“Uma visão sobre Economia e o Conselho Regional de Economia” . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
O corecon lançou no ano de 2016 o Boletim Conjuntural, uma publicação própria             
divulgada trimestralmente e com artigos escritos por Economistas de destaques dentro           
da Sociedade, a primeira edição foi lançada dia 16 de maio e contou com artigos               
escritos por Carlos Eduardo Marino, Henrique Marinho, Lauro Chaves Neto e Ricardo            
Eleutério.Todas as edições estão disponíveis no site do CORECON Ceará. Sua           
primeira publicação ocorreu durante o mês de Maio e a segunda durante o mês de               
Junho. 

 
  
 
 
 
No dia 20 de maio o CORECON-CE esteve presente no Auditório da Secretaria de              
Finanças (Sefin III), sendo representado pelo economista Henrique Marinho,         
conselheiro suplente do COFECON e ex-presidente do CORECON-CE e pela          
conselheira efetiva do CORECON-CE, Desireé Custodio Mota.Em um evento composto          
por duas palestras, tendo como temática principal: ''Contexto Macroeconômico e          
Educação Financeira.'' 

Dia 31 a convite do Secretário da Fazenda, Carlos Mauro Benevides Filho, o             
CORECON-CE esteve presente representado pelo ex-presidente, atual conselheiro e         
economista Célio Fernando, para posse da Presidente, Vice Presidente e do Colegiado            
de Vogais da Junta Comercial do Estado do Ceará - JUCEC. 

 



 
 
 

 
Como parte do Colegiado de Vogais da JUCEC e como representante de classe, os              
economistas, Ricardo Eleutério Rocha e Anderson Passos Bezerra, respectivamente,         
titular e suplente. 
Como destaque, registra-se a presidente nomeada pelo Governador Camilo Santana, a           
advogada e especialista em gestão pública, Carolina Monteiro, como a primeira mulher            
que chega a presidência da autarquia desde sua criação, em 1876. 
 
No dia 13 de junho ocorreu a 5ª Reunião Plenária do CORECON-CE, contando com a               
presença do presidente do Conselho Federal de Economia, Economista Júlio          
Miaragaya.A visita foi parte de uma agenda programada pela atual gestão do            
COFECON,sendo o CORECON-CE o 12º Conselho a ser visitado. Na oportunidade, o            
CORECON-CE apresentou os indicadores financeiros e de fiscalização.de visitas aos          
conselheiros regionais. Na oportunidade foi apresentado ao Presidente do COFECON          
demandas institucionais e da categoria. 

 

Durante a reunião houve a apresentação dos indicadores e do planejamento 
estratégico do CORECON-CE para 201, realizada pelo servidor Anderson Passos. 

 



 
 
 

 

 

O Presidente do CORECON-CE, Azim Sarriune, parte dos conselheiros do Corecon           
Ceará e vários economistas cearenses marcaram presença no XXVIII Encontro de           
Entidades de Economistas do Nordeste (ENE), realizado nos dias 15 a 17 de Junho em               
Parnaíba-PI. O evento tinha como o tema principal:  

''O Protagonismo do Nordeste para o Desenvolvimento do Brasil no século XXI:            
Diagnóstico, Iniciativa e Estratégias para o Futuro'', tornando-se um espaço importante           
para discussões, não somente do interesse dos profissionais de Economia, como           
também para as questões políticas e sociais da região Nordeste. 

 

 



 
 
 

 

Nos dias 3, 4 e 5 de agosto, foi realizado em Fortaleza o XII Encontro Nacional de                 
Controle Interno, o CORECON Ceará participou da divulgação do Evento como           
parceiro.Além de contar com toda a participação do quadro de colaboradores do            
Conselho Regional de Economia.o evento iniciou com a participação de nosso           
presidente Edilson Azim Sarriune na mesa de debate,nosso economista Vicente Ferrer           
foi uma das autoridades a fazer o pronunciamento de abertura onde deu boas vindas a               
todos.Além de contar com a presença de Marcos Costa Holanda,presidente do BNB,e            
da vice-governadora do Estado Maria Izolda Cela de Arruda Coelho,compareceram          
também os conselheiros do CORECON-CE Desirée Mota e Marcos Albuquerque além           
da superintendente Mirian Pinheiro. 

 

 

 

 

Durante todo o ano, o CORECON Ceará firmou parceria com o Instituto Brasileiro de              
Executivo de Finanças do Estado do Ceará (IBEF), divulgando várias palestras abertas            
ao público ao longo de 2016, contando com a participação de grandes empresários e              
figuras de destaque. 

Do dia 31 de Agosto à 03 de Setembro ocorreu em Ponta Negra - Natal, O XXV SINCE                  
(Simpósio Nacional dos Conselheiros de Economia) com tema central “Desafios da           
Economia Brasileira” O SINCE é um evento da categoria dos economistas de            

 



 
 
 

abrangência nacional com previsão de realização bianual, nos anos pares e tem como             
tema central “Desafios da Economia Brasileira” e os sub temas inclui: 

1. Formação, Aperfeiçoamento Profissional e Mercado de Trabalho do Economista; 
2. Aperfeiçoamento do Sistema COFECON/CORECONs; 
3. Estrutura e Conjuntura Econômica, Política e Social do Brasil. 
 
O evento reúne, bienalmente, economistas para examinar e debater questões relativas           
à atuação e aperfeiçoamento do Sistema Cofecon/Corecons, bem como a atuação           
profissional dos economistas. O tema central desta edição foi “Desafios da Economia            
Brasileira”,e somente no primeiro dia, o evento reuniu mais de 300 pessoas. 
 
Houve uma comitiva organizada pelo CORECON Ceará, levando para o Evento           
Economistas e Conselheiros filiados ao CORECON Ceará, na foto abaixo temos os            
participantes,da esquerda para a direita, Graça Costa, Maurícia Gomes, Zaira Caldas,           
Henrique Marinho, Heloísa Aquino, o presidente do CORECON Ceará Edilson Azim           
Sarriune, Izabel Colares, a superintendente do CORECON Ceará Mirian Pinheiro e           
Assis Lima. 
 

 

 



 
 
 

 
Durante todo mês de Agosto, em virtude da comemoração do dia do Economista,o             
CORECON Ceará articulou diversas atividades: 
 
O Conselho Regional de Economia - CORECON Ceará juntamente com o Presidente            
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Deputado José         
Albuquerque,promoveram sessão solene em comemoração ao Dia do Economista         
onde foram homenageados os economistas Boanerges Lopes Custódio, Ricardo         
Eleutério Rocha, Mário Augusto Parente Monteiro, Mansueto Facundo de Almeida Jr.,           
Eduardo Henrique Cunha Neves e Sérgio Vitorino Bezerra Nogueira. 
A solenidade foi realizada quinta-feira, dia 11 de agosto de 2016 às 19:00 horas no               
Plenário 13 de Maio. 
 

Fotos da Solenidade realizada na Assembleia Legislativa do Ceará no dia 11 de Agosto              
de 2016 

 

 

 

Abertura da Solenidade na Assembleia Legislativa do Ceará. 

 



 
 
 

 

 

 

Nosso presidente Edilson Azim Sarriune discursando para os homenageados. 

 

 
 

 

 



 
 
 

 

Da esquerda para direita os Economistas: Ricardo Eleutério Rocha,Boanerges Lopes 
Custódio,Luiza de Marilac Lima Facundo de Almeida representando seu irmão o 

Economista Mansueto Facundo de Almeida Jr.,o Deputado Estadual e Economista 
Sérgio Aguiar,Sérgio Vitorino Bezerra Nogueira,o presidente do CORECON Ceará 
Edilson Azim Sarriune,Mário Augusto Parente Monteiro e Eduardo Henrique Cunha 

Neves 

 

Seguindo a programação houve palestra com o tema “Finanças Pessoais” direcionada           
à estudantes da Universidade Federal Ceará e aberta ao público, proferida pelo             
Economista, Professor e Ex-Presidente do CORECON-CE Allison David de Oliveira          
Martins no dia 18 de Agosto de 2016, às 19:00 hrs na Universidade.  

Em virtude também do mês do Economista o Corecon apoiou a iniciativa da             
Universidade Regional do Iguatu,que promoveu um evento VII Semana do Economista           
no dia 22 ao dia 26 de agosto e contou com a participação do Economista e                
colaborador do Conselho Anderson passos, que proferiu palestra com o tema:’’           
Finanças Pessoais e Oportunidades de Investimentos”, no dia 24 de Agosto. 

 

 



 
 
 

Também houve palestra promovida pelo CORECON Ceará "Cenários Econômicos" que          
ocorreu dia 25 de agosto as 19:00 horas com o Economista, professor e Ex-presidente              
do CORECON-CE, Henrique Marinho.O evento foi promovido pelo CORECON Ceará          
em parceria com a Universidade Federal do Ceará. 

No dia 31 de Agosto O CORECON CE participou de reunião juntamente com o Sistema               
FIEC com o tema: "Reforma política:Todos pela Reforma",onde foram apresentados ao           
debate pontos para a Reforma Política,uma demanda de toda sociedade brasileira, que            
busca avanços concretos a partir deste novo tempo que se vivencia.Na ocasião esteve             
presente como representante do Conselho nosso ilustre conselheiro Celio Fernado          
Melo. 

Dia 16 de setembro o CORECON promoveu evento juntamente com o sistema FIEC             
duas palestras aberta ao público ,com o objetivo de levar a discussão assuntos             
importantes a sociedade.A primeira palestra com o tema “Perícia Econômica e           
Financeira” proferida pelo Economista Marcos Albuquerque Jr e o segunda palestra           
“Concorrência e Desenvolvimento” proferida por Luiz Alberto Esteves, que é          
Economista chefe no ETENE/Banco do Nordeste. 

 

 

 



 
 
 

 

Durante o ano de 2016, houve a reformulação do site do Conselho, com um novo 
design totalmente responsivo e projetado para computadores e dispositivos móveis, o 
que atende as demandas do mercado pois segundo pesquisa divulgada pelo Instituto 
Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE) em abril de 2016, 80% dos acessos a sites 
é através de dispositivos móveis como smartphones e tablets.O novo modelo de site 
disponível desde dia 22 de setembro busca aproximar o Economista ao CORECON 
Ceará, e oferece atendimento on line ao economista e é atualizado diariamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

No dia 18 de Outubro foi feito a divulgação do Livro Brasilidades Ensaios             
Socioeconômicos, escrito pelo Economista Eduardo Girão Santiago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

No dia 19 de Outubro, quarta-feira, a partir das 18h00min horas aconteceu em nossa 
sede a 9º Reunião Plenária, entre os assuntos a serem discutidos destacamos: As 
eleições 2016, o lançamento do boletim conjuntural de 2016, a Comemoração de 10 
anos do curso de Ciências Econômicas de Sobral e a discussão da PLS 658/2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

O Conselho Regional de Economia do Ceará lançou seu terceiro Boletim Conjuntural            
do ano de 2016, o documento foi elaborado pelos economistas Edilson Azim Sarriune,             
que é presidente do Corecon, Henrique Marinho, que é conselheiro suplente do            
Cofecon e Almir Bittencourt, nosso conselheiro efetivo, e busca através de uma            
linguagem fácil e objetiva informar ao publico sobre as perspectivas de setores da             
economia Nacional e local. 

Sua leitura é indispensavel para economistas e estudantes da aréa e pode ser             
visualizado em nosso site: www.corecon-ce.org.br 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.corecon-ce.org.br/


 
 
 

 
No dia 31 de Outubro Conselho Regional de Economia em virtude da comemoração de              
10 anos do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Ceará, enviou o              
presidente Edilson Azim Sarriune para Sobral, que participou da solenidade de           
comemoração e de mesa redonda voltada para os discentes.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corecon-ce.org.br/noticias/view/13


 
 
 

Na manhã do dia 08 de novembro Aconteceu a 10ª Reunião Plenária na sede do               
Conselho Regional de Economia, a reunião contou com a participação do presidente do             
CORECON CE Edilson Sarriune, a superintendente Mirian Pinheiro e os conselheiros           
Desirée Mota, Filipe Rabelo, Lauro Chaves e Vicente Ferrer além da presença de             
nossa futura conselheira Mônica Albuquerque como convidada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Dando início às comemorações de Natal o conselho regional de economia reuniu em             
um almoço no Restaurante Anzio Gastronomia Fabio Felle no dia 07 de dezembro,             
Economistas associados, na ocasião o presidente do conselho Edilson Sarriune, que           
está em seu último mandato, destacou a importância da profissão do Economista para             
o crescimento do País e fez um agradecimento a todos os colaboradores do Conselho,              
em especial a Superintendente Mirian Pinheiro. Houve sorteios de brindes, incluindo o            
livro Brasilidades ensaios socioeconômicos de autoria do Economista Eduardo Girão          
Santiago e do livro de José Maria Porto intitulado Manual dos Mercados financeiros e              
de Capitais.  

 

 



 
 
 

 

 

Aniversariantes mês de dezembro 

 



 
 
 

 

Nosso presidente Edilson Azim Sarriune (em pé à esquerda) discursando para os 
Economistas 

 

A última reunião Plenária do ano ocorreu dia 20 de dezembro importantes assuntos             
foram discutidos. De início houve apresentação sobre a situação financeira do           
CORECON e da Proposta Orçamentária de 2017, que foi aprovada. A reunião contou             
com a presença dos Conselheiros: Célio Fernando, Vicente Ferrer, Marcos          
Albuquerque, Lauro Chaves Neto, Desirée Mota, Izabel Colares, Henrique Marinho e           
Filipe Rabelo. Além da participação dos Economistas Joacy Leite, Melquisedesck Dias           
do Espírito Santo e do presidente do CORECON Ceará Edilson Azim Sarriune. 

Durante a reunião o servidor Anderson Bezerra apresentou planilhas e gráficos sobre a             
situação financeira do CORECON, onde o desempenho da arrecadação para o período            
de janeiro a novembro de 2016 foi 13,50% menor que o mesmo período avaliado em               
2015 e a despesa realizada foi 6,30% menor. 

Grupos temáticos também foram formados para o ano vindouro, sendo eles o Grupo de              
Finanças Públicas e o de Desenvolvimento Econômico e Investimentos, esses grupos           
foram criados pelo CORECON Ceará através de resolução e tem função de fomentar             
discussões no âmbito de diálogo social relacionado à Economia, seja através de            
entrevistas, publicações de artigos, participações em programas de desenvolvimento         
do Estado com base na deliberação do plenário. 

 

 

 



 
 
 

No dia 21 de dezembro o Conselho Regional de Economia do Ceará lança seu quarto e                
último Boletim Conjuntural do ano de 2016, o documento conta com artigos dos             
Economistas Anderson Passos,Célio Fernando e Desirée Mota, e busca através de           
uma linguagem fácil e objetiva informar ao público sobre as perspectivas de setores da              
economia Nacional e local. 

 

Sua leitura é indispensável para economistas e estudantes da área e pode ser             
visualizado em nosso site. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

MÍDIA 

 

O Economista e conselheiro do corecon Lauro Chaves Neto publica artigo no Jornal O              
Povo do dia 28 de Janeiro desse ano (         
(http://www.opovo.com.br/app/opovo/opiniao/2016/01/28/noticiasjornalopiniao,3567803/
dilma-erra-ate-quando-acerta.shtml) 

Divulgado matéria do Jornal Diário do Nordeste do dia 24 de fevereiro, onde O              
conselheiro do CORECON-CE, Lauro Chaves Neto, foi destaque na coluna de Pompeu            
Vasconcelos na última terça-feira (23). Lauro Chaves afirma que ''o País comete            
sucessivos erros que ocasionaram o retorno da inflação para a casa de dois dígitos,              
desemprego crescente e queda nos investimentos. 

''  
(http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/zoeira/coluna/pompeu-vasconcel
os-1.156/pompeu-vasconcelos-jasmim-o-novo-empreendimento-da-c-rolim-engenharia-
1.1496889) 
 
Feito divulgação em jornal de matéria no dia 24 de fevereiro, relativa ao Índice de               
Expectativas dos Especialistas em Economia (IEE), uma pesquisa realizada pela          
Fecomércio em parceria com o Corecon-CE. Segundo a imprensa, a pesquisa revelou            
que houve piora nas expectativas dos analistas consultados no início de 2016 na             
comparação com 2015. 
 
(http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/economistas-se-mostr
am-ceticos-1.1497838) 
 
Divulgação da matéria do Jornal Diário do Nordeste com entrevistas e análises dos             
Conselheiro do CORECON Ricardo Eleutério.Artigo publicado dia 19 de Março 
 
(http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/abertura-do-impeachm
ent-nao-destrava-economia-de-imediato-1.1533667) 
 
Divulgação do artigo do Economista e conselheiro do CORECON Ceará Lauro Chaves            
Neto no Jornal O Povo intitulado “Do Pecém ao Vale do Silício”.“ 
 
(http://www.opovo.com.br/app/opovo/opiniao/2016/04/12/noticiasjornalopiniao,3601480/
do-pecem-ao-vale-do-silicio.shtml) 
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Divulgação do artigo “Impedimentos, golpes e bônus macroeconômico na América          
Latina” escrito por Ricardo Eleutério e publicado no Jornal O Povo. 
 
(http://www.opovo.com.br/app/opovo/opiniao/2016/03/26/noticiasjornalopiniao,3594167/
impedimentos-golpes-e-bonus-macroeconomico-na-america-latina.shtml) 
 
Matéria do Jornal O Estado: 
(http://www.oestadoce.com.br/economia/pesquisa-revela-pessimismo-de-especialistas-
em-economia) 
Matéria do Jornal Diário do Nordeste: 
(http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/online/indice-de-expect
ativa-com-economistas-cearenses-revela-pessimismo-1.1533925) 
 
Publicado no Jornal O Povo Artigo escrito por Lauro Chaves Neto intitulado:            
“Expectativa, sim. Realidade?” no dia 14 de maio. 
 
(http://blogdoeliomar.com.br/expectativa-sim-realidade/) 
 
Publicado no Jornal O Povo do dia 14 de maio artigo “O desafio da política econômica                
do novo governo” escrito por Henrique Marinho, ex - presidente do CORECON-CE. 
 
(http://www.opovo.com.br/app/opovo/opiniao/2016/05/14/noticiasjornalopiniao,3613493/
o-desafio-da-politica-economica-do-novo-governo.shtml) 
 
Publicado também, dia 14 de Maio o artigo “O futuro é incerto e o passado também”                
escrito por Ricardo Eleutério, ex-conselheiro do CORECON-CE. 
 
(http://www.opovo.com.br/app/opovo/opiniao/2016/05/14/noticiasjornalopiniao,3613491/
o-futuro-e-incerto-e-o-passado-tambem.shtml) 
 
No dia 24 de junho, Ricardo Eleutério, conselheiro do CORECON-CE, está no Jornal O              
Estado CE falando sobre a pesquisa IEE, realizada bimestralmente pela Fecomercio e            
o CORECON-CE. 

(http://www.oestadoce.com.br/economia/especialistas-em-economia-no-ceara-retomam
-otimismo) 

Dia 12 de Julho Lauro Chaves Neto, conselheiro do CORECON-CE, publicou no Jornal             
O Povo de hoje (12) um artigo intitulado:”Gerenciando as dívidas”. 
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(http://www.opovo.com.br/app/opovo/opiniao/2016/07/12/noticiasjornalopiniao,3634692/
gerenciando-as-dividas.shtml) 

Dia 21 de Julho, Lauro Chaves Neto, economista e conselheiro efetivo do CORECON             
Ceará,publicou uma matéria no caderno inclusão profissional do Jornal Diário do           
Nordeste,o caderno aborda carreiras em alta. 

(http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/caderno-aborda-carreir
as-em-alta-1.1586685) 

No dia 23 de Julho, houve publicação de Matéria no Jornal Diário do Nordeste              
contando com entrevista e análise do Economista e Conselheiro do CORECON           
Ricardo Eleuterio: 

(http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/economia-do-ceara-tril
ha-rumos-de-transicao-1.1588128) 

O Presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, Edilson Azim Sarriune            
publicou artigo no Jornal O Povo, no dia 18 de Agosto, sobre O dia do Economista                
abordando a importância da profissão,a matéria pode ser consultada no link abaixo: 

(http://www.opovo.com.br/app/opovo/opiniao/2016/08/18/noticiasjornalopiniao,3649224/
dia-dos-economistas.shtml) 

No mesmo dia, o Jornal O Povo, publicou também matéria com o Economista e              
Conselheiro do CORECON Ceará Vicente Ferrer, abordando o combate a corrupção. 

(http://www.opovo.com.br/app/opovo/opiniao/2016/08/18/noticiasjornalopiniao,3649220/
todos-contra-a-corrupcao.shtml) 

No dia 11 de setembro, houve a publicação de artigo no Jornal O Povo escrito pelo                
Economista Cláudio Ferreira Lima intitulado “A diplomacia brasileira: de Rio Branco a            
José Serra”. 

(http://www.opovo.com.br/app/opovo/dom/2016/09/10/noticiasjornaldom,3657950/artigo
-a-diplomacia-brasileira-de-rio-branco-a-jose-serra.shtml) 

Dia 04 de outubro saiu artigo no Jornal O povo de escrito pelo economista e               
conselheiro do CORECON Ceará Lauro Chaves Neto: 

(http://www.opovo.com.br/app/opovo/opiniao/2016/10/04/noticiasjornalopiniao,3662210/
agenda-positiva-para-o-brasil.shtml) 
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Dia 26 de outubro foi publicado matéria do Jornal Diário do Nordeste com nosso              
Economista Ricardo Eleutério 

(http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/economistas-do-ce-est
ao-otimistas-quanto-ao-futuro-1.1640391) 

Dia 01 de Novembro foi publicado artigo no Jornal O POVO Online escrito pelo              
Economista e Conselheiro efetivo do CORECON CE Lauro Chaves Neto: 

(http://www.opovo.com.br/app/opovo/opiniao/2016/11/01/noticiasjornalopiniao,3667142/
revitalizacao-do-centro-senhor-prefeito.shtml) 

Coluna da Jornalista Neila Fontenele do dia 19 de novembro destaca a eleição do              
conselheiro do CORECON Célio Fenando para a presidência da Associação dos           
Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec): 

(http://www.opovo.com.br/app/colunas/opovoeconomia/2016/11/19/notopovoeconomia,
3670329/matsuda-tera-fabrica-no-pecem.shtml) 

Matéria do Jornal Diário do Nordeste sobre a retomada do crescimento na Economia             
com entrevistas com os Economistas e conselheiros do corecon Henrique Marinho e            
Allison Martins, publicada dia 19 de novembro: 

(http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/quais-os-caminhos-necessarios-
para-a-retomada-do-crescimento-1.1654562) 

matéria do Jornal O Povo do dia 25 de novembro com o presidente do Conselho               
Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE) Edilson Azim Sarriune e Henrique           
Marinho, acerca do fechamento de agências do Banco do Brasil. 

(http://mobile.opovo.com.br/app/opovo/opiniao/confrontodasideias/2016/11/25/notconfro
ntoideias,3671348/depois-de-o-banco-do-brasil-anunciar-um-plano-de-reestruturacao-q
ue-p.shtml) 

Boletim conjuntural do CORECON é destaque nos jornais no dia 20 de dezembro: 

(http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/mobile/cadernos/negocios/online/os-4-pon
tos-otimistas-dos-especialistas-do-ceara-para-economia-em-2017-1.1672531) 

(http://www.oestadoce.com.br/economia/cenario-politico-atual-reduz-otimismo-de-econ
omistas) 
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NOVOS CONVÊNIOS 
 
 

 
Os economistas registrados no CORECON Ceará e em dia com a anuidade podem 
usufruir de vantagens e benefícios que vão desde descontos em produtos e serviços 

oferecidos por empresas e Instituições conveniada. 
 

Novos convênios de 2016: 
 

I- COMPLEXO CROCOBEACH; 
II-FACULDADE FA7; 

II- CURSOS RUI JULIANO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
GESTÃO 2016 

 
PRESIDENTE 

Edilson Azim Sarriune 
 

VICE-PRESIDENTE 
 Carlos Eduardo dos Santos Marino 

 
CONSELHEIROS EFETIVOS 

Almir Bittencourt da Silva 
Desirée Mota 

Izabel Christina de Carvalho Colares Maia 
Lourdes Irene Claudino Sales 

Lauro Chaves Neto 
 Marcos Matos Brito de Albuquerque Júnior 

Vicente Ferrer Augusto Gonçalves 
 

CONSELHEIROS SUPLENTES 
Célio Fernando Bezerra Melo 
Felipe Rabelo Távora Furtado 

Guilherme Diniz Irffi 
Heloisa de Aquino Câmara 

José Sydrião de Alencar Junior 
Núbio Vidal de Negreiros Gomes Filho 

 
CONSELHEIROS FEDERAIS 

Izabel Christina de Carvalho Colares Maia – Efetivo 
Vicente Ferrer Augusto Gonçalves – Suplente 

 
COMPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA 

 
Superintendente: Mirian Pinheiro Pessoa de Andrade 

Assessora Jurídica: Natália Mendonça Pinho 
Assessor de Comunicação: Henrique Dias Neto  

Assessora Contábil: Amaurinete Furtado do Amaral 
Fiscal: Cristina Aragão Cavalcante 

Apoio Técnico Administrativo e Financeiro: Anderson Passos Bezerra 
Estagiários de Economia: Luana de Oliveira Pitombeira 

 
 
 

RELATÓRIO GESTÃO 2016 
Responsável: Mirian Pinheiro Pessoa de Andrade 

 



 
 
 

 

 


