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APRESENTAÇÃO
O Relatório de Gestão do exercício de 2015 do Conselho Regional de Economia
do Ceará – CORECON-CE apresenta o esforço dedicado pelo Presidente em conjunto
com os Conselheiros e funcionários, além dos parceiros e colaboradores, motivados
pela transparência e visibilidade de suas ações em respeito à sociedade.
Ao longo do exercício manteve-se como ações prioritárias e de destaque: a
Fiscalização; a Divulgação e Mídia; e as Parcerias para benefícios e vantagens aos
economistas registrados na entidade.
Ressaltadas, também, as atividades relevantes da gestão ao longo do período,
por meio dos resultados alcançados, a valorização da profissão de economista no
cenário cearense e as perspectivas de contribuição ao desenvolvimento do Estado do
Ceará.
Finalmente, reconhecemos as dificuldades enfrentadas e provocadas pela
instabilidade econômica em que se encontra momentaneamente o país, porém
acreditamos no trabalho dos economistas que será de grande valia para a reversão e
estabilização da nossa economia.
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.
Números
Dados Gerais 2015

Números

Pessoas Físicas Adimplentes

761

Pessoas Jurídicas Adimplentes

22

Novos Registros PF

32

Novos Registros PJ

02

Renegociações (PF + PJ)

275

Notificações PF

464

ARTs PF

22

ARTs PJ

07

Receitas próprias 2015 (Anuidades de Pessoa Física e Jurídica e outros
emolumentos – apuração até novembro)
Receita total: R$ 372.782,33
Média mensal: R$ 33.889,30
Mês de maior arrecadação: Fevereiro (R$ 71.337,91)
Mês de menor arrecadação: Outubro (R$ 15.344,51)
Desvio padrão: R$ 19.243,35
Evolução mensal da receita:

Despesas efetuadas em 2015 (apuração até novembro)
Despesa total: R$ 356.020,51
Média mensal: R$ 32.365,50
Mês de maior gasto efetuado: Agosto (R$ 46.207,73)
Mês de menor gasto efetuado: Outubro (R$ 17.635,62)
Desvio padrão: R$ 8.714,19
Evolução mensal da despesa:

ATIVIDADES 2015
- Lançada pelo Conselho Federal de Economia – COFECON, a revista “
Economistas”, que tem periodicidade quadrimestral. A mesma foi criada para a
categoria no sentido de manter todos atualizados com as questões que acontecem e
que tem maior destaque na Conjuntura Econômica;
- Na primeira reunião plenária datada de 08/01/2015 às 18h e que aconteceu na
Sede do CORECON-CE, foi dado posse aos conselheiros eleitos em outubro de 2014
para o período de 2015 a 2017. Dando seguimento a reunião, foi feito eleição para
Presidente e Vice-presidente. Transcorrendo tudo normalmente e por unanimidade de
votos elegeu-se presidente do CORECON-CE, o economista do Escritório Técnico de
estudos Econômicos do Nordeste (ETENE/BNB) Allisson David de Oliveira Martins e
como vice-presidente ficou a economista e então presidente do Conselho Fiscal da
CAPEF - Caixa de Previdência dos Funcionários do banco do Nordeste – e também
diretora da Audiplan Serviços Empresariais S/S, Izabel Christina de Carvalho Colares
Maia. O mandato de ambos será de um ano;
- Presidente do CORECON-CE, economista Allisson Martins participou no dia 16/01
da solenidade de Colação de Grau da turma de Ciências Econômicas, da Universidade
Federal do Ceará (UFC). Salientamos que na ocasião foi dada oportunidade aos
formandos de realizarem um pré-cadastro para filiação ao CORECON-CE;

- Divulgada a necessidade de todos os economistas cooperarem no preenchimento
da Declaração de Comunicação ao COAF, respondendo a todas as informações
solicitadas (sendo pessoa física ou jurídica), e proceder ao envio desse documento ao
CORECON-CE para posterior arquivamento individual, com o prazo máximo até 31 de
março de 2015;
- Lançamento dos índices de Expectativa dos Especialistas em Economia (Parceria
com a FECOMERCIO e o CORECON-CE - Relatório Jan/Fev/2015), disponível no
endereço eletrônico:
http://www.corecon-ce.org.br/wp-content/uploads/2015/03/02_2015_Fortaleza_Indice-d

e-Expectativas-dos-Especialistas-em-Economia.pdf
- Em 02/03, toma posse no auditório da FEEAC/UFC o presidente do CORECON-CE
(2015), economista Allisson David de Oliveira Martins com a vice-presidente Izabel
Christina de Carvalho Colares Maia, afirmando em seu discurso de posse, os quatro
grandes desafios a perseguir: aumentar o número de registros de economistas;
promover cursos, palestras e visitas técnicas às empresas; intensificar e aprimorar
mecanismos de fiscalização dos profissionais que exercem a profissão no Estado e por
último, acompanhar a nova lei de economista que tramita no senado federal. Na
ocasião tivemos a honra de contar com uma Aula Magna, ministrada pelo presidente da
Ordem dos Economistas do Brasil, professor Manuel Enriquez Garcia;

- O presidente Allisson Martins, na mesma data, recebeu uma visita técnica dos
alunos do curso de Ciências Econômicas da Universidade de Fortaleza/UNIFOR, que
foram conhecer as instalações e os trabalhos desenvolvidos no ETENE/BNB, na
mesma ocasião, o presidente Allisson, teve a satisfação de receber o ilustre presidente
da Ordem dos Economistas do Brasil, professor “Manolo” que aproveitando a
oportunidade proferiu palestra para os alunos visitantes da UNIFOR. Registramos
também a presença do Conselheiro Efetivo do CORECON-SP, Sr. Afonso Artur Neves
Baptista ;

- Em reunião plenária ocorrida em 11/03, na sede do CORECON-CE, o presidente
dentre os assuntos em pauta, antecipou-se falando do “Desarquivamento do Projeto de
Lei 658/2007” e anunciou o “III Programa Nacional de Recuperação de Créditos”;
- CORECON-CE faz parceria com uma empresa para divulgação do curso “Manual
de Perícias” e sorteia uma bolsa para um economista. Registramos que o economista
sorteado foi Marcos Matos Brito de Albuquerque Júnior;
- Lançamento dos índices de Expectativa dos Especialistas em Economia (Parceria
com a FECOMERCIO e o CORECON-CE - Relatório Mar/Abr/2015), disponível no
endereço
eletrônico:
http://www.corecon-ce.org.br/wp-content/uploads/2015/07/Sexta-Pesquisa_2015_Fortal
eza_Indice-de-Expectativas-dos-Especialistas-em-Economia.pdf;
- Iniciando a divulgação do XXI Congresso Brasileiro de Economia – CBE. Que veio
a ser realizado em Curitiba (PR) no período de 09 a 11 de setembro de 2015. Com o
tema “A apropriação e a distribuição da riqueza: desafios para o século XXI”;
- Divulgação do início das inscrições do XXI Prêmio Brasil de Economia, cuja
cerimônia de entrega do prêmio foi realizada durante o XXI Congresso Brasileiro de
economia em Curitiba de 09 a 11 de setembro de 2015;
- Iniciando também a divulgação da 5ª Gincana Nacional de Economia. Será
realizada para medir conhecimentos dos estudantes de Ciências Econômicas através
de um jogo eletrônico. Aconteceu em Curitiba, nos dias 10 e 11 de setembro de 2015;

- Participação e divulgação do VII Encontro CAEN- Curso de Pós-graduação em
Economia/UFC e EPGE- Escola Brasileira de Economia e Finanças de Políticas
Públicas e Crescimento Econômico/FGV. Realizado no período: 18 e 19 de junho;

- Presidente do CORECON-CE, parabeniza seu colega economista “Marcos Costa
Holanda” por sua nomeação a presidência do Banco do Nordeste do Brasil (BNB);
- Divulgação do lançamento do livro “Manual dos Mercados Financeiros e de
Capitais” do economista e professor de Pós-graduação da Universidade de Fortaleza
(UNIFOR) “José Maria Porto”;

- Divulgação do MBA em “Comércio Exterior” na Universidade de Fortaleza/UNIFOR.
Direcionado para várias áreas, inclusive Economia;
- Em 08/06, o presidente do CORECON-CE, Economista Allisson Martins, recebeu o
Prêmio Medalha Ministro Celso Furtado, diretamente do presidente do CORECON-SP,
economista e professor Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos, autor de vários livros
como: Manuel de Economia; Manual de Macroeconomia; Manual de Microeconomia e
outros;
- A Fundação Demócrito Rocha(FDC) e a TV “O POVO”, (ambos grupo de
comunicação), lançaram um projeto sobre “Educação Financeira”. Resumindo, são 04
temas, a seguir: Controlando as Finanças, Saindo das Dívidas, Consumindo com
Consciência e Fazendo Investimentos. Desse modo, e através de 04 fascículos são
oferecidas dicas que ajudam as pessoas em geral a terem uma vida financeira com
mais equilíbrio. Mais uma vez o presidente do CORECON-CE, o economista Allisson
Martins, não negando esforços, prestou sua solidariedade ao povo cearense
fornecendo informações como ajudar a resolver problemas com contratos já existentes
e como deixar a condição de endividado, através do tema: Saindo das Dívidas

- Conselho Regional de Economia do Ceará, incentivando professores,
universidades e instituições de pesquisa Brasileira, divulga o Prêmio CNI de Economia
“que objetivou estimular a pesquisa econômica de alta qualidade sobre a indústria,
assim como temas relevantes para o crescimento da indústria Brasileira.” Inscrições
ocorreram entre 01/julho a 31/agosto;
- Lançamento dos índices de Expectativa dos Especialistas em Economia (Parceria
com a FECOMERCIO e o CORECON-CE - Relatório Mai/Jun/2015), disponível no
endereço eletrônico:
http://www.corecon-ce.org.br/wp-content/uploads/2015/07/S%C3%A9tima-PesquisaFortaleza_Indice-de-Expectativas-dos-Especialistas-em-Economia-1-2.pdf
- Na 5ª reunião plenária do CORECON-CE, dentre os assuntos em pauta, e de
acordo com a atual política de transparência e compromisso, o CORECON fez uma
apresentação dos seus indicadores de maior relevância, enfatizando ações do período
Jan/Mai 2015, que corresponde ao período atual do presidente Allisson Martins;

- Em 19/06, O CORECON-CE recebeu o presidente do Instituto Brasileiro de
Executivos de Finanças (IBEF) para uma reunião, onde foram acordados a execução
de ações conjuntas entre as entidades, a exemplo de cursos, palestras e etc.
direcionados para os economistas e os executivos de finanças;

- Em 27/07, o presidente Allisson recebeu no CORECON-CE visita dos dirigentes
parceiros dos órgãos: Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF) e Corretora
PAX e foi decidido realizar ações conjuntas para ministrar cursos e palestras
direcionadas para os economistas e executivos de finanças, com o planejamento para
iniciar de imediato;

- Participação no XXI Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento. Foi realizado
no BNB Passaré com um grande público : além da alta administração do Banco, os
representantes dos principais setores da sociedade. Esteve presente o presidente do
CORECON-CE economista Allisson Martins;
- O Economista Alberto Saboia Sampaio foi o escolhido como autor da melhor
monografia dos cursos de Ciências Econômicas no Estado do Ceará (depois de passar
por uma rigorosa seleção). Sua monografia apresentou o tema: “Decisão de
Investimentos e Diversificação Internacional de Portfólios Financeiros: A experiência no
Mercado Financeiro” teve como orientador o professor Augusto Marcos Carvalho de
Sena, PhD da Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Em 10 de agosto ele participou em
SP do evento “Prêmio Economista do Ano” que também contou com a presença do
presidente do CORECON-CE, Allisson Martins;

-

CORECON-CE

lança

sua

programação

para o

“Dia

do Economista”;

- CORECON-CE noticia que as eleições para renovação de um terço de
Conselheiros Efetivos e Suplentes desse Conselho e de Delegado Efetivo e Suplente
junto ao colégio eleitoral do COFECON serão por meio de sistema eletrônico - Web
voto, neste ano de 2015, nos dias 29 e 30 de outubro. O voto é exercido diretamente
pelo economista através da internet;
- Lançamento dos índices de Expectativa dos Especialistas em Economia (Parceria
com a FECOMERCIO e o CORECON-CE - Relatório Mai/Jun/2015), disponível no
endereço eletrônico:
http://www.corecon-ce.org.br/wp-ontent/uploads/2015/08/08_2015_Fortaleza_Indicede-Expectativas-dos-Especialistas-em-Economia-3-1.pdf
- Semana do Economista, “Sessão Solene na Assembleia Legislativa” ;

- Promovendo ainda a Semana do economista, o Conselho Regional de Economia
do Ceará em parceria com a Universidade Federal do Ceará (FEAAC) apresentou
palestra no auditório da FEAAC, intitulada “Conjuntura e Perspectivas Econômicas“
proferida pelo ilustre professor de Economia, Dr. Marco Antônio Sandoval de
Vasconcelos, presidente do CORECON/SP;

- Semana do Economista, “sessão Solene na Câmara Municipal ;

- O CORECON-CE em parceria com o IBEF e Pax Corretora, realizou 26 de agosto
um minicurso sobre “Como Investir em Títulos Públicos do Governo Federal“. O evento
teve duração de 90 minutos, foi sucesso de público com vagas esgotadas. Contou com
a presença de: economistas, contadores, estudantes de economia e de finanças e
outros profissionais;

- Nos dias 9, 10 e 11 de setembro ocorreu o XXI Congresso Brasileiro de Economia,
participaram diversos economistas do Ceará, entre eles, o Conselheiro Federal,
Francisco Assunção e Silva, professor e conselheiro Henrique Jorge Medeiros Marinho
a Superintendente, Mirian Pinheiro, e, como representante do CORECON-CE, a
vice-presidente Izabel Colares Maia;

- Participação do CORECON-CE em iniciativas para Educação Financeira e uso

consciente de recursos. Apoio ao lançamento do livro infantil “Nina e o Arco Iris”. A
obra de estreia da jornalista Bárbara Holanda, aborda de forma lírica questões com
educação financeira e consumo consciente;

- Participação do CORECON-CE em parceria com IBEF e Pax Corretora na
realização do curso: “ Aprenda a Investir na Bolsa de Valores”;

- CORECON-CE faz homenagem ao dia do professor, ressaltando a profissão do
economista;

- O CORECON-CE em parceria com o IBEF e Pax Corretora, realizou mais um
minicurso sobre “Aposentadoria Segura com Previdência Privada“. O evento teve
duração de 90minutos, foi sucesso de público com vagas esgotadas. Contou com a
presença de: economistas, contadores, estudantes de economia e de finanças e outros
profissionais;

- Lançada chapa “Novos tempos”, única registrada para eleição da renovação do
terço do colegiado do CORECON-CE compreendendo o triênio 2016 a 2018. Tivemos
como Conselheiros Efetivos Marcos Matos Brito A. Júnior, Carlos Eduardo dos Santos
Marino e Wellington Santos Damasceno e os suplentes são Guilherme Diniz Irffi, Núbio
Vidal de Negreiros Gomes Filho e Filipe Rabelo Távora Furtado. Delegado Efetivo,
Izabel Christina de Carvalho Colares Maia e suplente Vicente Ferrer, tendo como
novidade, a eleição eletrônica. Vai ser realizada nos dias: 29 e 30 de outubro/2015;
- Economista e ex-presidente do CORECON-CE, Henrique Marinho, ministra
palestra sobre “Como ensinar as crianças a economizar“ ;
- Participação do presidente do CORECON-CE, Allisson Martins no XX Encontro de
Economia Regional;
- Economista e presidente do CORECON-CE, participou do XI Encontro Economia

do Ceará em Debate, realizado na SEPLAG, como iniciativa do Governo do Estado,
através do Instituto de Pesquisa e Estratégia do Ceará ( IPECE);
- Economista e diretor do SINDECON, Joacy Leite participou dia 27 de novembro da
solenidade de posse do sócio efetivo (Cláudio Ferreira Lima) no Instituto do Ceará,
Histórico, Geográfico e Antropológico;
- Registrado mais uma realização do CORECON-CE em parceria com o IBEF e a
Pax Corretora. Foi ministrado o curso “Introdução ao Mercado de Ações”;

- Foi a Brasília representando o CORECON-CE a economista e vice-presidente
Izabel Colares, marcando presença na eleição do Plenário do COFECON;
- Economista e Conselheiro, Henrique Jorge Medeiros Marinho foi nomeado
Conselheiro Federal Suplente para o triênio 2016 a 2018;
- Lançamento dos índices de Expectativa dos Especialistas em Economia (Parceria
com a FECOMERCIO e o CORECON-CE - Relatório Set/Out/2015), disponível no
endereço eletrônico:
http://www.corecon-ce.org.br/wp-ontent/uploads/2015/10/10_2015_Fortaleza_Indicede-Expectativas-dos-Especialistas-em-Economia-1-1.pdf
- CORECON-CE apoia e parabeniza evento realizado pelos Economistas formados
no ano de 1965 pela Universidade Federal do Ceará (Jubileu de Ouro). Estes se
confraternizaram e homenagearam o seu ilustre Diretor “Ari de Sá Cavalcante”;
- COFECON e CORECON participaram de audiência no BNB, com o presidente do
BNB, o Economista Marcos Costa Holanda . O COFECON foi representado pelo

vice-presidente, Júlio Miragaya, o CORECON-CE, por seu presidente Allisson Martins,
e a Fenecon pelo vice-presidente da entidade, Edson Roffé Borges. Também
marcaram presença: o diretor do Sindecon-CE, Joacy Leite; o vice-presidente do
CORECON-RN, Ricardo Valério Menezes; o diretor do Sindecon-RN, Davi Queirós
Medeiros, além de outros diretores do BNB.

- Momento de Confraternização, Solidariedade, Amizade, Alegria, Bons
Pensamentos e Votos de um Feliz 2016;
MÍDIA
- Posse da nova diretoria é matéria do Diário do Nordeste
- Presidente do CORECON-CE fala sobre inflação e poupança no jornal O Povo
- Presidente do CORECON-CE fala sobre crescimento de 0,3% da economia do Ceará
em Janeiro
- Presidente do CORECON-CE fala sobre crescimento no PIB do Estado no Jornal O
Povo
- Ricardo Eleutério fala sobre as principais previsões de economistas cearenses para
os próximos meses sobre redução da taxa de emprego e o aumento da inflação.
- Ricardo Eleutério fala sobre satisfação da população com a economia no País no
Jornal Diário do Nordeste.
- Presidente do CORECON-CE fala sobre a alta dos juros em matéria ao Jornal O
Povo
- Presidente do CORECON-CE recebe o Prêmio Medalha Ministro Celso Furtado

- Presidente do CORECON-CE fala sobre calote Grego ao FMI em matéria ao Jornal O
Povo
- Ricardo Eleutério fala sobre situação grega em matéria ao Jornal O Povo
- Presidente do CORECON-CE fala sobre como os brasileiros estão driblando a crise
em matéria ao Jornal O Povo
- Presidente do CORECON-CE fala sobre ganhos e perdas econômicas no Jornal O
Povo
- 8ª edição da pesquisa IEE revela pessimismo em matéria ao Jornal O Povo
- Artigo ‘’Hipotecando O Futuro’’ de Ricardo Eleutério no Jornal O Povo.
- Artigo ‘’O POVO há 30 anos’’ de Ricardo Eleutério no Jornal O Povo.
- Artigo ‘’O Titanic e a Dilma’’ de Lauro Chaves Neto no Jornal O Povo.
- Presidente do CORECON-CE fala sobre o vilão do endividamento na Capital no
Jornal O Povo.
- Ricardo Eleutério fala sobre o crescimento do pessimismo causado pela crise no
Jornal O Estado.
- Presidente do CORECON-CE fala sobre o crescimento da inflação em Fortaleza no
Jornal O Povo.
- Presidente do CORECON-CE fala sobre 13o salário no Jornal O Povo.
- Presidente do CORECON-CE fala sobre mudanças no ICMS no Jornal O Povo.
- Presidente do CORECON-CE fala sobre onde aplicar seu dinheiro no Jornal O Povo.
- Artigo ‘’Hora de Planejar 2016’’ de Lauro Chaves Neto no Jornal O Povo.
- Ricardo Eleutério fala sobre pessimismo revelado na última pesquisa IEE no Jornal O
Povo.

NOVOS CONVÊNIOS :
O CORECON-CE a exemplo de anos anteriores realizou mais nove parcerias e
vantagens especiais para os economistas registrados no CORECON-CE. Foram
firmadas parcerias com as seguintes instituições:
Aquaville Resort – 30% de desconto, válidos de domingo a sexta, exceto feriados e
alta estação.
Associação dos Veleiros de Fortaleza – desconto de 50% sob os passeios
oferecidos.
Hotel Beira Mar – Tarifas especiais. Apt Standart (210,00), Apt Duplo Standart
(240,00), Apt Triplo Standart (300,00)
GUIA Estratégia – Desconto de 20% a vista ou 10% em 4x para o Curso de Estratégia
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