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RELATÓRIO ANUAL – 2018 

 
 
No cumprimento da atribuição institucional relativa à apresentação do Relatório 
Anual, a Presidência do Conselho Regional de Economia – 5ª Região/Bahia, 
apresenta o seu Relatório, conforme disposto nos tópicos abaixo: 
 
01 – O PLENÁRIO 
 
O Plenário do Conselho cumpriu sua programação para o presente exercício, 
realizando 12 (onze) reuniões plenárias ordinárias e 1 (uma) extraordinária,  
contando, inclusive, com a presença de Conselheiros Suplentes. 
 
O Plenário esteve assim constituído: 
 
Conselheiros Efetivos: Economistas Reinado Dantas Sampaio – Presidente, Carlos 
Rodolfo Lujan Franco, Paulo Dantas da Costa, Marcus Emerson Verhine, Luiz 
Raimundo Barreiros Gavazza, Carmen Lúcia Castro Lima, Nei da Rocha Bandeira 
Júnior, Oswaldo Ferreira Guerra e Vitor César Ribeiro Lopes. 
 
Conselheiros Suplentes: Maria Lucia Cunha de Carvalho, Gustavo Casseb Pessoti, 
Marcelo José dos Santos, Luiz José Pimenta, Douglas Queiroz Lessa, Alex Gama 
Queiroz dos Santos, Lívio Andrade Wanderley, Carolina Rocha Ramos e Noélio 
Dantaslé Spínola,  
 
02 – COMISSÕES 
 
Foram designados os seguintes membros para compor as Comissões Permanentes: 
 
Comissão de Tomada de Contas: Conselheiros Marcus Emerson Verhine – 
Presidente, Luiz José Pimenta e Alex Gama Queiroz dos Santos, responsáveis pelas 
análises e pareceres sobre as prestações de contas do exercício de 2018, os 
balancetes trimestrais e a proposta orçamentária para 2019. 
 
Comissão de Licitação: Conselheiro Oswaldo Ferreira Guerra – Presidente e as 
servidoras Rosana Lemos Luciano e Tânia Mara Teixeira Rodrigues, os quais 
ficaram encarregados de proceder o julgamento das melhores propostas nas 
aquisições realizadas pelo Conselho. 
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03 – MOVIMENTO DE REGISTRO 
 

Tipo de Registro Quantidade 

                      

Inscrições de Pessoa Física  38 

Inscrições de Pessoa Jurídica   2 

Ativo com desconto 06 

  

   

Cancelamentos de Pessoa Física                 34 

Cancelamento Pessoa Jurídica   1 

Cancelamento Pessoa Jurídica (Secundário)   0 

Cancelamentos por falecimento 11 

  

Transferências   7 

 
04 – MEDIDAS CONTRA INADIMPLÊNCIA  
 
04.1. Foram encaminhadas 2.645 (duas mil, seiscentas e quarenta e cinco) 
notificações de cobranças, sendo 2.472 (duas mil, quatrocentas e setenta e duas) 
para pessoas físicas e 173 (cento e setenta e três) para pessoas jurídicas. 
 
04.2. No exercício de 2018 foram levadas a protesto cartorário,789 (setecentas e 
oitenta e nove) certidões de dívida ativa. 
  
05 – SETOR JURÍDICO 
 
05.1. Acompanhamento e avaliação sobre o andamento e evolução das cobranças 
de anuidades em atraso. 
 
05.2. Renovação do quadro de estagiários. 
 
05.3. Acompanhamento de 4 (quatro) ações judiciais contra o Corecon, discutindo a 
legalidade do protesto cartorário, prescrição e validade do registro. 
 
05.4. Promoção de inscrição em dívida ativa de pessoas físicas e jurídicas 
registradas e inadimplentes com o Conselho. 
 
05.5. Finalização do exercício com o total de 1.520 (hum mil, quinhentos e vinte) 
economistas em condições de votar. Neste aspecto, salientamos que é praxe deste 
Corecon/BA promover anualmente pelo menos duas recobranças de anuidades em 
atraso. 
  
06 – SETOR DE FISCALIZAÇÃO  
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06.1. Encaminhou 173 (cento e setenta e três) ofícios de fiscalização para pessoas 
jurídicas para regularização de débitos de anuidades perante o Conselho.  
 
06.2. Foi encaminhado ofício de fiscalização, solicitando correção e republicação de 
edital a 4 (quatro) instituições que promoveu concurso público excluindo a 
possibilidade do profissional economista de participar do certame.  
 
Autuou 4 empresas no polo, r$  
 
06.3. Encaminhou ofício de fiscalização para Órgãos Públicos e Empresas 
solicitando o Plano de Cargos e Salários, bem como a relação com o nome de todos 
os economistas que integram o seu quadro de pessoal.  
 
06.4. Apoiou outros setores do Corecon na atualização de endereços de pessoas 
físicas através do convênio do Cofecon com a Receita Federal. 
 
07 – SETOR DE COMUNICAÇÃO  
 
07.1. Manteve o serviço 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. Elaborou e enviou boletins e informes online, com notícias institucionais e/ou 
de interesse da categoria. 
 
07.3. Gerenciou conteúdo da página no Facebook, com notícias e informações de 
interesse da categoria. 
 
07.4. Estimulou e intermediou entrevistas de Economistas registrados no Conselho 
para a imprensa local (jornais, rádios, TVs, etc). 
 
07.6. Elaborou peças de comunicação (design gráfico) para divulgação de eventos 
realizados pelo Corecon. 
 
07.7. Organizou e coordenou os eventos institucionais do Corecon/BA. 
 
07.8. Fortaleceu os 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. 
 
07.9. A Assessoria de Comunicação do Corecon/BA atuou no planejamento e 
execução das atividades relativas à Semana do Economista 2017, entre elas: 
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Elaboração de check list geral do evento, levantamento de orçamentos de 
prestadores de serviços para cerimônia do Dia do Economista. 
 
07.10. Elaborou Plano de Comunicação, com sugestões de ferramentas para 
otimizar a comunicação do Conselho. 
 
07.11. Editou projeto de redesign e arquitetura de informação do novo site do 
Corecon/BA. 
 
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. 
 
08 – AÇÕES DESENVOLVIDAS EM PROL DA REPRESENTATIVIDADE E 
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL  
 
08.1. Promoveu a Semana do Economista em agosto, com palestra magna 
ministrada por Luciano Coutinho, com o tema: Inovações disruptivas - Desafios e 
estratégias nacionais. 
 
08.2. Promoveu o curso de Perícia e Assistência Técnica Econômico-Financeira, em 
parceria com o Cofecon. 
 
08.3. Concedeu homenagem aos economistas José Murilo Philigret de Oliveira 
Baptista (in  memoriam) e Luiz Antonio Mattos Filgueiras, por meio da comenda 
Economista de Destaque e menção honrosa ao economista Antônio Ricardo Dantas 
Caffé. 
 
08.4. Lançou a última edição do livro “Reflexões de Economistas Baianos”, 
produzido em 2017. 
 
08.5. Instituiu Grupo de Trabalho para implantação do Núcleo de Perícias da Bahia 
 
08.6. Manteve as parcerias com a Qualicorp e CACSS para a oferta de planos de 
saúde com preços diferenciados aos economistas adimplentes e seus dependentes. 
 
08.7. Distribuiu e disponibilizou gratuitamente exemplares de publicações 
institucionais do Conselho e de organizações parceiras. 
 
08.8. Manteve convênios com escolas de primeiro e segundo graus com desconto 
para dependentes de economistas adimplentes. 
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08.9. Manteve relações com os cursos de graduação em Economia das 
universidades e faculdades públicas e privadas do Estado, através de visitas, apoios 
institucionais e também por meio de contatos com estudantes.  
 
08.10. Promoveu a VI Gincana Baiana de Economia, uma rica competição de 
conhecimentos que premiou uma dupla de estudantes com passagens e ajuda de 
custos para participar da Gincana Nacional de Economia, em Belo Horizonte. 
 
08.11. Promoveu o Prêmio de Monografia Economista Jairo Simões edição 2018, a 
fim de valorizar as melhores monografias de estudantes de Economia, selecionadas 
entre os trabalhos inscritos pelas Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado da 
Bahia. 
 
08.12. Apoiou o XlV Encontro de Economia Baiana, promovido pela 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI/SEPLAN), 
Programa de Pós-Graduação em Economia da UFBA e Desenbahia – Agência de 
Fomento do Estado da Bahia. 
 
08.13. Apoiou o VII Fórum Baiano de Economia Aplicada, promovido pela promovido 
pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI/SEPLAN), o 
Programa de Pós-Graduação em Economia da UFBA e FIEB. 
 
08.14. Participou do XXVI Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia (SINCE), 
promovido pelo Cofecon. 
 
08.15. Apoiou e participou do XXX ENE, na cidade de Imperatriz/MA. 
 
08.16. Apoiou e participou do congresso da ANGE na cidade de São Paulo.  
 
09 – SEMANA DO ECONOMISTA 
 
09.1. A Semana do Economista foi realizada entre nos dias 13 a 17 de agosto de 
2018, com a seguinte programação: Curso de Perícia e Assistência Técnica 
Econômico-financeira; palestra com o Professor Doutor Luciano Coutinho; entrega 
do Prêmio de Monografia Economista Jairo Simões – 2018, entrega da Comenda 
Economista de Destaque 2018; Premiação dos estudantes vencedores da Vl 
Gincana Baiana de Economia e coquetel de comemoração. 
 
09.2. Prêmio de Monografia Economista Jairo Simões – 2018 
 
A premiação das monografias classificadas foi realizada como parte da programação 

da Semana do Economista e foram premiados os seguintes trabalhos: 1º Lugar, o 

trabalho INSTITUIÇÕES E DESENVOLVIMENTO NO NORDESTE BRASILEIRO 

SOB A PERSPECTIVA DA TEORIA DE DOUGLASS NORTH: A INFLUÊNCIA DAS 
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ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS; autor Nilson Andrade Santos Filho; instituição UESC 

– Universidade Estadual de Santa Cruz; orientador Prof. Elson Cedro Mira. 2º Lugar, 

o trabalho UMA ANÁLISE DA INSERÇÃO REGIONAL DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA-BA À LUZ DAS TEORIAS DOS PÓLOS DE CRESCIMENTO; autor 

Perycles Borges Tupy; instituição UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia; orientador Profª. Marco Antônio Araújo Longuinhos. 3º Lugar, o trabalho 

ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES DA REGIÃO NORDESTE ENTRE OS ANOS 2005 

E 2015: UMA APLICAÇÃO AO MÉTODO SHIFT-SHARE; autora Thaís Amaral 

Santos; instituição UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; orientador 

Prof. Rondinaldo Silva das Almas. 

 
09.3. Vl Gincana Baiana de Economia 
 
A premiação dos vencedores da Vl Gincana Baiana de Economia foi realizada como 

parte da programação da Semana do Economista e foram premiadas as seguintes 

duplas: 1º Lugar, IURI DOS SANTOS LIMA e RAUNIR LIMA MATOS; instituição 

UEFS – Universidade Estadual de Feira de Santana. 2º Lugar, EVÂNIO MARQUES 

DE SOUZA JÚNIOR e YASMIN SILVA DE OLIVEIRA; instituição UEFS – 

Universidade Estadual de Feira de Santana. 

 
09.4 – Comenda Economista de Destaque 
 
Foram homenageados os economistas José Murilo Philigret de Oliveira Baptista (in  
memoriam) e Luiz Antonio Mattos Filgueiras. 
 
Excepcionalmente, foi entregue uma menção honrosa aos familiares do economista 
Antônio Ricardo Dantas Caffé (in memoriam). 
 
10 – ASPECTOS ECONÔMICOS 
  
A Receita Orçamentária arrecadada, como se verifica no Balanço Orçamentário foi 
de R$ 1.150.392,79 (hum milhão, cento e cinquenta mil, trezentos e noventa e dois 
reais e setenta e nove centavos). A Despesa Orçamentária realizada foi de R$ 
1.249.586,39 (hum milhão, duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e 
seis reais e trinta e nove centavos), resultando em um déficit orçamentário de R$ 
99.193,60 (noventa e nove mil, cento e noventa e três reais e sessenta centavos), 
entretanto, o reflexo negativo da execução orçamentária, combinado com o 
resultado das variações ativas independentes da execução orçamentária, 
confrontando-as com as variações passivas gerou um resultado econômico 
superavitário no exercício financeiro de R$ 17.047,88 (dezessete mil, quarenta e 
sete reais e oitenta e oito centavos). A Execução Orçamentária possibilitou a 
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realização do Programa de Trabalho elaborado para o exercício de 2018, através do 
qual o Regional honrou todos os seus compromissos financeiros e ainda evidenciou 
em 31 de dezembro um ativo financeiro de R$ 1.000.331,97 (hum milhão, trezentos 
e trinta e um reais e noventa e sete centavos), o qual, confrontado com as 
exigibilidades do mesmo exercício de R$ 33.967,57 (trinta e três mil, novecentos e 
sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), evidencia um superávit 
financeiro de R$ 966.364,40 (novecentos e sessenta e seis mil, trezentos e sessenta 
e quatro reais e quarenta 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$ 17.047,88 (dezessete mil, 
quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos) demonstrando uma gestão 
cuidadosa que implicou no incremento do patrimônio líquido deste Regional.  
 
 
 

Salvador, 31 de dezembro de 2018. 
 
 
 

 
Econ. Reinaldo Dantas Sampaio 

Presidente 
 
 


