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COMISSÕES DE TRABALHO 
 

 
1 – Alienação de bens 
 
Conselheiro Carlos Henrique Tibiriçá Miranda 
 
2 – Análise do acervo da Biblioteca 
 
Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães 
Conselheiro Gilberto Caputo Santos 
Conselheira Ruth Espínola Soriano de Mello 
 
3 – Conselho Editorial do Jornal dos Economistas 
 
Conselheiro Paulo Sergio Souto 
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Conselheiro José Antonio Lutterbach Soares 
Conselheiro Rogério da Silva Rocha 
Conselheira Ruth Espínola Soriano de Mello 
Conselheiro Sidney Pascoutto da Rocha 
Economista Gisele Rodrigues 
 
4 – Cursos 
 
Conselheiro André Luiz Rodrigues Osório 
Conselheiro Arthur Câmara Cardozo 
Conselheiro Edson Peterli Guimarães 
Conselheiro Gilberto Caputo Santos 
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5 – Licitações 
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Secretário de Administração e Finanças: Economista Guilherme Tinoco O. dos Anjos 
Assistente de Contas a Pagar: Domingos da Silva Matos 
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 
 
SECRETARIA EXECUTIVA 
 
Secretário Executivo: Economista Wellington Leonardo da Silva 
Secretária da Presidência e do Secretário Executivo: Paula Vanessa Bastos C. de Araújo 
Assistente Administrativo III: Márcia Cristina Ayres dos Santos 
Estagiário de Economia: Bruno Ricardo Soares 
Estagiárias de Secretariado: Luana Silva de Brito 
    Januária Silva Amorim     
Auxiliares de Serviços Gerais I: Alisson Souza Cunha 

Antonio Francisco dos Santos 
Maria Helena Conceição da Silva 

    
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 
Secretário I: Economista Guilherme Tinoco O. dos Anjos 
Assistente Administrativo V: Elza Maria Paranhos de Andrades 
Assistente Administrativo IV: Domingos da Silva Matos 
Assistente Administrativo II: Caio Vinicius de Souza Andrade 
 
SECRETARIA DE REGISTROS 
 
Secretária II: Administradora Mônica Pires de Britto Ziotto 
Assistente Administrativo IV:  Samuel Moreira Gomes 
Assistente Administrativo III:   Karina Aparecida Costa de Barros 
Assistentes Administrativos I: Sâmara Teixeira da Silva 

         Carla Alessandra B. da S. Peçanha 
         Cláudio Silva de Andrade 

            Thiago Vaz Barbosa 
 
SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO 
 
Secretário I (Interino): Economista Wellington Leonardo da Silva 
Economista Fiscal:     Josivaldo de Lira 
Assistente Administrativo IV: Sílvia Maria Noronha Mussumesci 
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SECRETARIA DE CURSOS 
 
Secretário I: Creuza Stephen Figueira 
Assistente Administrativo I: Luiz Augusto de Souza Barros 
 
BIBLIOTECA 
 
Bibliotecário: Antonio Sergio Loyola Porto 
Assistente Administrativo IV: Maria da Guia Marcos dos Santos 
Estagiária: Elaine Passos Pereira   
         
ASSESSORIAS 
 
Contábil: Manager, Auditoria, Consultoria e Contabilidade Ltda. 
Jurídica: Peixinho, Cacau & Pires, Consultoria & Advogados Associados 
Imprensa: Cellera Comunicações 
Informática: Calma Informática Ltda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 1ª REGIÃO - RJ 
     Av. Rio Branco, 109 – 16º e 19º andares - Centro 

Tel.: (21) 2103-0178 Fax.: (21) 2103-0106 
CEP.: 20054-900 Rio de Janeiro – RJ 
e-mail: corecon-rj@corecon-rj.org.br 

www.corecon-rj.org.br 
 
 

 8 

I – INTRODUÇÃO 
 
As ações que compunham o Programa de Trabalho para o exercício de 2009, classificadas em 5 áreas, 
destinavam-se ao aprimoramento da estrutura administrativa, potencialização da capacidade financeira, 
estruturação e intensificação da fiscalização do exercício profissional, valorização da profissão e 
fortalecimento da imagem institucional do CORECON-RJ na sociedade. A herança deixada para a gestão 
que assume é composta por resultados que se encontram relacionados, detalhados e comparados com 
aqueles obtidos desde o exercício de 2002, sempre que possível, cuja obtenção foi em muito facilitada pela 
manutenção da linha de planejamento iniciada há 9 (nove) anos na Autarquia. 
Como indicadores relevantes destas conquistas, destacamos: 1) saldo de caixa suficiente para honrar os 
compromissos da Autarquia até meados de dezembro de 2010, levando em consideração sua despesa 
mensal média em 2009; 2) conclusão da segunda fase do processo de reestruturação administrativa da 
Secretaria de Registros, definido a partir das fragilidades apontadas no relatório da auditoria de gestão, 
finalizada em abril de 2008; 3) ampliação da capacidade operacional da Secretaria de Fiscalização; 4) 
significativa elevação da visibilidade institucional do Conselho junto às organizações da sociedade civil; 5) 
aprimoramento dos mecanismos de divulgação das concepções sobre a economia brasileira, gestadas nas 
discussões realizadas no Conselho, em sua Comissão de Política Econômica e no CED-Centro de Estudos 
para o Desenvolvimento, com especial destaque para temas suscitados pela crise econômica internacional 
iniciada no final de 2008, formuladas por conselheiros e colaboradores de instituições parceiras, nos meios 
de comunicação internos e na mídia externa; 6) adensamento da presença institucional do CORECON-RJ, 
junto ao Conselho Federal de Economia e aos demais conselhos regionais, a partir dos esforços 
despendidos em busca da recomposição da estrutura diretiva daquela instância; 7) manutenção dos 
esforços para aumentar o número de pessoas físicas e jurídicas registradas; 8) perseverança na aplicação 
da Política para Tratamento da Inadimplência; 9) continuidade dos esforços para atualização do cadastro 
de pessoas físicas e jurídicas cadastradas; 10) ampliação do superávit financeiro; 11) controle das 
despesas balizado pelo volume da receita arrecadada; 12) aprofundamento da política de divulgação da 
imagem do Centro de Estudos para o Desenvolvimento, enquanto centro de formulação no campo da 
Ciência Econômica; 13) manutenção e diversificação do programa de cursos de atualização para 
economistas; 14) prosseguimento da execução do programa de treinamento destinado aos empregados do 
Conselho; 15) ampliação do rol de temas tratados no Jornal dos Economistas. 
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II – DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS PREVISTAS  
 
2.1 – Aprimoramento da Estrutura Administrativa 
 
2.1.1 – Reestruturação da Secretaria de Registros e manualização de seus procedimentos: A partir 
do relatório da auditoria realizada nos procedimentos ordinários executados na Secretaria, a Comissão de 
Trabalho, formada pelo Presidente Paulo Sergio Souto, Conselheiros Titulares: José Antonio Lutterbach 
Soares, Sidney Pascoutto da Rocha e pelo Secretário Executivo Wellington Leonardo da Silva, realizou 
várias reuniões com a Secretária de Registros, Mônica Pires de Britto Ziotto, a fim de aprofundar o 
diagnóstico e solicitar-lhe propostas capazes de viabilizar a reestruturação administrativa da SEREG. Ao 
fim desta etapa, a Comissão concluiu ser necessário readequar a composição do quadro de empregados 
e, aprofundar o processo de reestruturação da Secretaria de forma a potencializar seu desempenho. Além 
disto, foi elaborado planejamento específico destinado a melhorar qualitativa e quantitativamente o 
desempenho da unidade. A manualização dos procedimentos foi iniciada e encontra-se em fase de 
aprimoramento, por meio da identificação e detalhamento dos fluxos internos do setor, impossíveis de 
serem mapeadas, completamente, em um processo de auditoria. A conclusão da ação demandara 
providências adicionais, já definidas pela Comissão de Trabalho, a serem tomadas no curso de 2010. 
 
2.1.2 – Análise da viabilidade econômica, financeira e técnica para o desenvolvimento de sistema de 
cadastro, independentemente, ou em parceria com outros conselhos regionais: Finalizadas as 
pesquisas acerca das alternativas tecnológicas existentes e de custos, o Edital de Licitação foi analisado 
pela Assessoria Jurídica e encontra-se em fase de aprofundamento das especificações técnicas 
necessárias a modalidade técnica e preço. 
 
2.1.3 – Revisão e adequação dos procedimentos de contratação e política de remuneração da 
Secretaria de Cursos à legislação vigente: Com o auxílio da Assessoria Jurídica foi realizado processo 
de seleção e cadastramento dos profissionais necessários e aptos, a lecionar nos cursos promovidos pelo 
Conselho. A política de remuneração e o valor da hora-aula foram reajustados. 
 
2.1.4 – Aprimorar os mecanismos de controle administrativo e de gestão: Superadas em 2008 as 
fragilidades existentes no controle de despesas, emissão e tratamento dos empenhos e cheques, a partir 
da informatização destes procedimentos, foi possível avançar com a informatização do processamento da 
folha de pagamentos, implantação do controle de ponto digital e refinamento da classificação dos gastos 
por centro de custos. Permanece pendente a melhoria dos controles administrativos e de gestão da 
Secretaria de Registros. 
 
2.1.5 – Otimizar os processos de compras e gerenciamento de estoques: Os avançados conquistados 
ficaram muito aquém do previsto, pois persistiram os problemas com o controle de estoques e ainda não 
fomos capazes de iniciar a utilização do Sistema de Pregão Eletrônico. A execução dessa ação deverá ser 
monitorada, mais acuradamente, no decorrer de 2010. 
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2.1.6 – Modernizar as diversas áreas do CORECON-RJ por meio da informatização dos 
procedimentos administrativos: Avanços foram obtidos nas áreas de contas a pagar e compras, porém, 
aquém do desejado no caso das aquisições de material de consumo. Na Secretaria de Registros a ação 
dependerá do desenvolvimento do novo sistema de cadastro em curso. 
 
2.1.7 – Aprofundar a política de capacitação e treinamento dos empregados: Foram patrocinados pelo  
Conselho os seguintes cursos: 
 
Mônica Pires de Britto Ziotto - Titular da Secretaria de Registros: Excelência no atendimento ao cliente, 
promovido pela Fundação Getúlio Vargas. 
 
Thiago Vaz Barbosa - Assistente Administrativo I da Secretaria de Registros: Técnicas para cobrança de 
dívidas, contratado junto a Fundação Getúlio Vargas. 
 
Luiz Augusto de Souza Barros - Assistente Administrativo I da Secretaria de Cursos: Prevenção de 
acidentes e primeiros socorros, ministrado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. 
  
Caio Vinicius de Souza Andrade - Assistente Administrativo II da Secretaria de Administração e Finanças: 
Prevenção de acidentes e primeiros socorros, ministrado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de 
Janeiro. 
 
2.1.8 – Digitalizar o acervo documental da entidade: A execução da ação foi postergada em função da 
existência de elevada quantidade de documentos pendentes de organização e arquivamento, na Secretaria 
de Registros, apontada no relatório da auditoria. 
 
2.2 – Potencialização da capacidade financeira 
 
2.2.1 – Elevar o volume da receita obtida com anuidades correntes: O objetivo era elevar em 7% (sete 
por cento) a arrecadação de anuidades de pessoas físicas e jurídicas, tendo como base os resultados 
obtidos em 2008. Em relação às pessoas físicas o crescimento foi de 5,76%. No que diz respeito à receita 
obtida de pessoas jurídicas, houve recuo da ordem de 5,45%. O crescimento consolidado alcançou 3,68%, 
frustrando significativamente a meta. Este resultado, com destaque para a redução na arrecadação 
referente às pessoas jurídicas, esta ancorado no impacto sofrido pelas empresas de consultoria, derivado 
da crise econômica mundial e seus reflexos no Brasil. Da mesma forma que nos últimos anos, as 
informações fornecidas pelos relatórios gerenciais, emitidos pelo Siscafw, apresentam graves 
inconsistências. Os dados consolidados são fruto de nossos controles contábeis e financeiros, e apenas 
em relação a eles, nos responsabilizamos e efetuamos nossa análise. 
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Pessoas Físicas 
 

ANO TOTAL 
(R$) 

VARIAÇÃO 
% 

2002 1.611.449,02 - 
2003 1.529.343,58 (5,10) 
2004 1.493.703,84 (2,33) 
2005 1.636.103,81 9,53 
2006 1.745.262,96 6,67 
2007 2.069.930,61 18,60 
2008 2.136.586,76 3,22 
2009 2.259.687,32 5,76 

 
 

Pessoas Jurídicas 
  

ANO TOTAL 
(R$) 

VARIAÇÃO 
% 

2002 274.534,80 - 
2003 329.283,82 19,94 
2004 323.705,30 (1,69) 
2005 410.085,18 26,68 
2006 463.521.83 13,04 
2007 470.356,83 1,47 
2008 486.133,71 3,35 
2009 459.661,93 (5,45) 
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Arrecadação Consolidada 
 

ANO TOTAL 
(R$) 

VARIAÇÃO 
% 

2002 1.885.983,82 - 
2003 1.858.627,40 (1,45) 
2004 1.817.409,14 (2,22) 
2005 2.046.188,99 12,59 
2006 2.208.784,79 7,95 
2007 2.540.287,44 15,01 
2008 2.622.720,47 3,25 
2009 2.719.349,25 3,68 

 
2.2.2 – Elevar o volume da receita obtida com a cobrança administrativa e judicial de anuidades de 
exercícios findos: O objetivo era elevar em 10% (dez por cento) a receita obtida em 2008, para cada uma 
das fases, mediante a continuidade da aplicação da PTI - Política de Tratamento da Inadimplência. O total 
arrecadado nas duas fases, considerando pessoas físicas e jurídicas, sofreu redução da ordem de 5,57%. 
Mais uma vez, o atingimento da meta foi comprometido pelas inúmeras inconsistências operacionais 
apresentadas pelo Siscafw, quando da geração dos documentos necessários ao processamento das fases 
administrativa e executiva das execuções fiscais. Apesar das reiteradas promessas da Implanta Informática 
Ltda e das sucessivas reclamações encaminhadas ao COFECON, o processo continua sendo moroso e 
inconsistente, sendo necessário efetuar várias tentativas antes de lograr êxito na geração dos documentos 
necessários ao processamento das execuções fiscais para as pessoas físicas. Mais grave é o caso das 
pessoas jurídicas, uma vez que o Sistema não é capaz de processar as rotinas da PTI para este segmento. 
No que diz respeito aos dados fornecidos pelos relatórios gerenciais, emitidos pelo Siscafw, neste caso em 
particular, a situação piorou em relação ao último ano. Além de continuar apresentando graves 
inconsistências, o Sistema involuiu e voltou a ser incapaz de separar os dados referentes a pessoas físicas 
e jurídicas e às fases, administrativa e executiva da PTI. Os dados consolidados são fruto de nossos 
controles contábeis e financeiros, e apenas em relação a eles nos responsabilizamos e efetuamos nossa 
análise. Apenas para se ter uma idéia do nível dos problemas existentes, os relatórios do Sistema apontam 
arrecadação total de R$ 1.066.388,13 (hum milhão, sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e 
treze centavos) com anuidades de exercícios findos, quando nossos controles contábeis registram apenas 
R$ 643.210,64 (seiscentos e quarenta e três mil duzentos e dez reais e sessenta e quatro centavos). Tal 
discrepância está expressa nas tabelas a seguir. 
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Pessoas Físicas 
Fase Administrativa 

 
ANO RECEITA VARIAÇÃO 

% 
2008 294.903,54 - 
2009 - - 

 
Pessoas Físicas 
Fase Executiva 

 
ANO RECEITA VARIAÇÃO 

% 
2008 218.210,90 - 
2009 - - 

 
Pessoas Jurídicas 

Fase Administrativa 
 

ANO RECEITA VARIAÇÃO 
% 

2008 112.188,85 - 
2009 - - 

 
Pessoas Jurídicas 

Fase Executiva 
 

ANO RECEITA VARIAÇÃO 
% 

2008 55.839,81 - 
2009 - - 
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Arrecadação Consolidada 
 

ANO RECEITA VARIAÇÃO 
% 

2005 258.133,45 - 
2006 837.265,53 224,35 
2007 626.566,77 (25,16) 
2008 681.143,10 8,71 
2009 643.210,64 (5,57) 

 
2.2.2.1 - Receita obtida, exclusive dívida ativa, referente a anuidades de exercícios findos: A receita 
auferida com este tipo de débitos recuou 2,60%, em relação ao exercício de 2008. A redução é reflexo da 
emissão sistemática de recobranças o que tem levado a diminuição de seu estoque. Neste caso, os dados 
segmentados obtidos a partir de relatórios gerenciais emitidos pelo Siscafw foram tão inconsistentes que 
não foram considerados. Os dados consolidados são frutos de nossos controles contábeis. 
 

Pessoas Físicas 
  

ANO TOTAL 
(R$) 

VARIAÇÃO 
% 

2005 256.900,53 - 
2006 326.580,40 27,12 
2007 465.437,30 42,52 
2008 - - 
2009 - - 

  
Pessoas Jurídicas 

  
ANO TOTAL 

(R$) 
VARIAÇÃO 

% 
2005 44.856,64 - 
2006 36.135,56 (19,44) 
2007 99.525,61 175,42 
2008 - - 
2009 - - 
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Arrecadação Consolidada 
 

 ANO TOTAL 
(R$) 

VARIAÇÃO 
% 

2005 301.757,17 - 
2006 362.715,96 20,20 
2007 564.962,91 55,76 
2008 518.361,09 (8,25) 
2009 504.892,24 (2,60) 
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2.2.3 – Prosseguimento do processo de atualização e refinamento das informações cadastrais das 
pessoas jurídicas e físicas: Foram atualizados 2.808 endereços e dados cadastrais de pessoas físicas e 
406 de jurídicas, por meio das consultas aos cadastros da Procob - Soluções em Informática, contratada 
pelo CORECON-RJ, e da Receita Federal. Apesar das localizações de pessoas físicas terem sofrido 
redução de 14,86% em relação a 2008, houve ganho qualitativo pois, em alguns casos, endereços 
desatualizados fornecidos pela Receita Federal, com base na última declaração de imposto de renda, 
foram atualizados via Procob. No que diz respeito às pessoas jurídicas houve incremento de 15,01% nas 
localizações em relação ao exercício anterior.  
 

Atualização de endereços 
 

ANO PESSOAS 
FÍSICAS 

VARIAÇÃO 
% 

PESSOAS 
JURÍDICAS 

VARIAÇÃO 
% 

2005 4.141 - 1.011 - 
2006 3.948 (4,66) 257 (74,58) 
2007 4.045 2,46 436 69,65 
2008 3.298 (18,47) 353 (19,04) 
2009 2.808 (14,86) 406 15,01 

 
2.2.4 – Efetuar recadastramento das pessoas físicas e jurídicas inscritas, durante a substituição das 
carteiras de identificação profissional: Na medida em que o Conselho Federal só conseguiu iniciar no 
fim de dezembro de 2009 a substituição do formulário da carteira de registro profissional, pela nova versão 
em PVC, a campanha de recadastramento não pode ser deflagrada. 
 
2.2.5 - Ampliação do número de pessoas físicas e jurídicas registradas: O objetivo era elevar em 5% o 
número de novos registros em relação ao exercício de 2008. Ao invés do cumprimento da meta o número 
de novos registros decresceu 25,38% em relação às pessoas físicas. Em relação ás pessoas jurídicas, a 
meta foi amplamente superada na medida em que houve crescimento de 53,33% no número de novos 
registros. 
 

Pessoas Físicas 
 

ANO TOTAL VARIAÇÃO 
% 

2005 273 - 
2006 353 29,30 
2007 285 (19,26) 
2008 394 38,25 
2009 294 (25,38) 
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Pessoas Jurídicas 
 

ANO TOTAL VARIAÇÃO 
% 

2005 13 - 
2006 12 (7,69) 
2007 16 33,33 
2008 15 (6,25) 
2009 23 53,33% 

 
2.2.5.1 – Evolução do perfil dos registros:  
 
2.2.5.1.1 – Redução do número de Pessoas Físicas com registros definitivos em situação ativa: Pelo 
segundo ano consecutivo, embora com menor intensidade, houve redução do número de pessoas físicas 
nesta categoria. A queda decorre, principalmente, do volume de cancelamentos e da confirmação de 
óbitos, derivados da aplicação da PTI e do esforço de localização de economistas em situação cadastral 
irregular. 
 

PF´s com registro definitivo em situação ativa 
 

ANO TOTAL VARIAÇÃO 
% 

2005 12.899 - 
2006 13.372 3,67 
2007 13.803 3,22 
2008 12.065 (12,59) 
2009 11.698 -3,04% 

 
2.2.5.1.2 – Redução no número de Pessoas Físicas adimplentes: Em relação aos dois últimos anos, 
observou-se queda no ritmo de redução do número de economistas enquadrados nesta categoria.  
 

Pessoas Físicas com registros definitivos adimplentes 
 

ANO TOTAL VARIAÇÃO 
% 

2005 8.412 - 
2006 8.745 3,96 
2007 7.774 (11,10) 
2008 7.492 (3,63) 
2009 7.442 (0,67) 
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2.2.5.1.3 – Elevação marginal do número de Economistas em Condição de voto: Pelo segundo ano 
consecutivo, houve pequeno acréscimo no número de economistas em condições de voto em relação ao 
exercício anterior. 
 

ECV - Economistas em condição de voto  
 

ANO TOTAL VARIAÇÃO 
% 

2005 9.121 - 
2006 9.879 8,31 
2007 9.260 (6,27) 
2008 9.440 1,94 
2009 9.628 1,99 

 
2.2.5.1.4 – Redução do número de Pessoas Jurídicas em situação ativa: O ritmo da queda neste 
segmento refluiu em relação ao verificado em 2008. Uma das causas deste resultado decorre, em parte, da 
ação mais eficiente da fiscalização. Entretanto, ele poderia ter-se mantido ou até crescido, caso tivesse 
sido possível aplicar, no exercício, a PTI para Pessoas Jurídicas, já que, normalmente, ela produz, dentre 
outras conseqüências, cancelamentos de registros. Mais uma vez, a impossibilidade deveu-se a 
ineficiência  do Siscafw. 
 

Pessoas Jurídicas com registros definitivos em situação ativa 
 

ANO TOTAL VARIAÇÃO 
% 

2005 1.708 - 
2006 1.781 4,27 
2007 1.810 1,63 
2008 1.721 (4,92) 
2009 1.680 (2,38) 
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2.2.5.1.5 – Aumento do número de Pessoas Jurídicas adimplentes: Neste segmento verificamos 
crescimento da ordem de 4,15%, correspondendo ao ingresso de mais 19 empresas, nesta categoria. 
Também aqui houve significativa contribuição da Secretaria de Fiscalização cuja ação reverteu na 
regularização da situação de 15 empresas. 
 

Pessoas Jurídicas com registros definitivos adimplentes 
 

ANO TOTAL VARIAÇÃO 
% 

2005 443 - 
2006 463 4,51 
2007 475 2,59 
2008 458 (3,58) 
2009 477 4,15 

 
2.2.5.1.6 – Redução do número de processos de renegociação de débitos: No que diz respeito às 
pessoas físicas, o ritmo da redução do número de devedores que evitavam os processos de execução 
fiscal, via acordos de parcelamentos de débitos, voltou a patamar próximo ao existente em 2007. Quanto 
às pessoas jurídicas, o ritmo da redução manteve-se próximo ao índice de 2008, fundamentalmente pela 
impossibilidade da aplicação da PTI para pessoas jurídicas no exercício. Conforme já apontado em quesito 
anterior, o impedimento deveu-se às deficiências do Siscafw. 
   

Pessoas Físicas com processos de renegociação de débitos 
 

ANO TOTAL VARIAÇÃO 
% 

2005 1.405 - 
2006 1.898 35,09 
2007 1.668 (12,12) 
2008 1.336 (19,90) 
2009 1.163 (12,95) 
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Pessoas Jurídicas com processos de renegociação de débitos 
 

ANO TOTAL VARIAÇÃO 
% 

2005 120 - 
2006 182 51,67 
2007 1.007 453,30 
2008 133 (86,79) 
2009 23 (82,71) 

 
2.2.6 – Desenvolver gestões junto aos demais conselhos regionais e ao COFECON destinadas a 
reverter decisões judiciais acerca da correção dos valores de execuções fiscais: Em função da crise 
institucional pela qual passou o Conselho Federal não foi possível encaminhar ações destinadas a minorar 
o problema. Ao contrário, elevou-se o número de varas federais cujas decisões sobre a matéria, penalizam 
o CORECON-RJ. Na tentativa de reverter tais decisões a Assessoria Jurídica esta orientada a recorrer as 
instancias superiores.     
 
2.3 – Intensificação da Fiscalização 
 
2.3.1 – Conclusão dos processos em aberto: Dos 48 (quarenta e oito) processos pendentes de anos 
anteriores, entre pessoas jurídicas, físicas, concursos públicos e prefeituras, a Secretaria de Fiscalização 
conseguiu encerrar apenas 01 (um) processo. O fraco desempenho na execução da ação teve como 
razões a necessidade de abertura e conclusão de novos processos e a morosidade do judiciário na maioria 
dos casos em litígio. A Secretaria aumentará seus esforços para avançar na execução da tarefa no 
decorrer de 2010, concorrendo para isto a recomposição da equipe.  
 
2.3.2 – Dotar a Secretaria de Fiscalização de suporte administrativo: A ação foi concluída com a 
transferência de uma Assistente Administrativa Nível IV para a Secretaria, liberando parcialmente,  o 
economista-fiscal das tarefas burocráticas. 
 
2.3.3 – Aprimorar o sistema de controle e acompanhamento dos processos de fiscalização, tanto 
físicos quanto virtuais, inclusive no âmbito do Sistema de Cadastro: O desenvolvimento da ação 
pouco avançou em 2009, devendo ser incrementado a partir do desenvolvimento do novo sistema de 
cadastro, cujo edital encontra-se na fase final de elaboração. 
 
2.3.4 – Promover, em conjunto com outros conselhos regionais e COFECON, evento para  
treinamento e troca de experiências entre os economistas-fiscais: A execução da ação foi 
inviabilizada por conta da crise institucional instalada no Conselho Federal. Em 2010, a realidade deverá 
ser diferente pois, a proposta deverá ser incorporada ao programa de trabalho do futuro presidente do 
COFECON. 
 



     CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 1ª REGIÃO - RJ 
     Av. Rio Branco, 109 – 16º e 19º andares - Centro 

Tel.: (21) 2103-0178 Fax.: (21) 2103-0106 
CEP.: 20054-900 Rio de Janeiro – RJ 
e-mail: corecon-rj@corecon-rj.org.br 

www.corecon-rj.org.br 
 
 

 21 

2.3.5 – Aprimorar os instrumentos utilizados na ação fiscalizadora: Não foram apresentados 
resultados concretos quanto a este objetivo, exceto quanto à intensificação da utilização das pesquisas em 
jornais eletrônicos, a exemplo do Diário Oficial do Estado do RJ. 
 
2.3.6 – Finalizar a ação fiscalizadora, iniciada em 2006, focada nas empresas de consultoria: Este 
trabalho tem sido realizado concomitantemente ao trabalho de localização, pois à medida que as empresas 
e/ou sócios são localizados, o endereço e outros dados cadastrais atualizados são repassados à SEREG, 
para posterior verificação da situação das empresas junto ao Conselho. A ação deverá ser intensificada, 
uma vez que o cadastro do Conselho possui milhares de empresas, principalmente de assessoria e/ou 
consultoria, com os dados cadastrais defasados e inadimplentes, sendo necessária uma efetiva 
fiscalização a fim de tornar o cadastro cada vez mais próximo da situação real. Além disto, alteração no 
fluxo da rotina será implantada em 2010, ficando a Secretaria de Fiscalização encarregada de todo o ciclo 
processual, até o momento da emissão de boletos de cobrança e/ou outros desfechos que ficarão a cargo 
da Secretaria de Registros. 
 
2.3.7 – Publicar versão atualizada da cartilha informativa sobre a ação da fiscalização: O texto está 
sendo revisado e a publicação ocorrerá no transcorrer de 2010. 
 
2.3.8 – Consolidar o Manual de Rotinas e Procedimentos da Secretaria de Fiscalização: A Secretaria 
de Fiscalização apresentou uma minuta do manual e aguarda análise da Secretaria Executiva. 
 
2.3.9 – Intensificar a fiscalização de editais de concursos públicos: Foram fiscalizados, através de 
pesquisas em sites especializados em concursos públicos, os editais nos quais eram disponibilizadas  
vagas para preenchimento de cargos cujas atividades são privativos de economistas, publicados pela 
ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários; IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística  ( 2 concursos ); INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia e Banco Central do Brasil. Em 
todos os casos, a primeira iniciativa foi buscar resolver os conflitos por canais administrativos junto às 
empresas promotoras e aos responsáveis pela realização dos certames. Em 2009 não logramos resolver 
nenhum dos processos por esta via e, com exceção do Edital nº. 06/2009 do IBGE, em relação ao qual a 
justiça indeferiu nossas pretensões, todos aguardam decisões judiciais.  
 

Concursos Públicos 
 

ANO CONCURSOS 
FISCALIZADOS 

VARIAÇÃO 
% 

2004 1 - 
2005 - (100) 
2006 1 100 
2007 6 600 
2008 6 0 
2009 5 (16,67) 
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2.3.10 – Outros resultados obtidos pela Secretaria de Fiscalização: 
 
2.3.10.1 – Localização de Pessoas Físicas e Jurídicas: Os dois principais desafios para o exercício da 
fiscalização consistem na recente reorganização da própria Secretaria e nas dificuldades para a 
localização das pessoas jurídicas e físicas, registradas ou não, em função da desatualização dos 
endereços constantes em nosso sistema de cadastro. Em 2009 foram investigados 66 endereços, dentre 
os quais 48 (quarenta e oito) de empresas e 18 (dezoito) de economistas. Foram localizados 31 (trinta e 
um) deles, indicando uma taxa de sucesso de 46,97%. A expectativa de receita total envolvida neste 
processo é da ordem de R$ 121.166,49 (cento e vinte e um mil cento e sessenta e seis reais e quarenta e 
nove centavos). A receita potencial, entendida como a diferença entre o total dos débitos envolvidos e a 
receita possível de ser recebida (empresas/economistas efetivamente localizados) foi de R$ 82.887,63 
(oitenta e dois mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos). É importante frisar que os 
valores apresentados são aproximados, uma vez que são fixados no momento do trabalho de localização e 
não contêm as atualizações mensais posteriores. A receita anual efetiva oriunda desta modalidade de 
fiscalização foi de R$ 38.278,86 (trinta e oito mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), 
representando 46,18% da receita potencial. Importante observar que a Secretaria de Fiscalização, mesmo  
tendo seu quadro ampliado no exercício, proporcionou receita correspondente a 20,16% de seu custo 
operacional em 2009 que foi de R$ 189.631,58 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e 
cinquenta e oito centavos). Em 2008 o aporte correspondeu a 24,98% de um total de R$ 110.566,58 (cento 
e dez mil quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). A redução de 73,82% no 
desempenho referente à receita potencial para o exercício seguinte, deve-se ao aprimoramento do 
conceito, conforme descrito acima. 
 

Localização 
Pessoas Jurídicas 

 
ANO TOTAL VARIAÇÃO 

% 
REGISTROS 

REGULARIZADOS 
VARIAÇÃO 

% 
2007 7 - 1 - 
2008 45 542,86 6 500,00 
2009 20 (55,55) 15 150 

 
Localização 

Pessoas Físicas 
 

ANO TOTAL VARIAÇÃO 
% 

REGISTROS 
REGULARIZADOS 

VARIAÇÃO 
% 

2007 118 - 5 - 
2008 26 (77,97) 5 (0,00) 
2009 11 (57,69) 10 100 
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Localização 
Consolidado 

 
ANO TOTAL VARIAÇÃO 

% 
REGISTROS 

REGULARIZADOS 
VARIAÇÃO 

% 
2007 125 - 6 - 
2008 71 (56,8) 11 83,33 
2009 31 (43,66) 25 127,27 

 
2.3.10.2 – Processos de fiscalização abertos no exercício: Em 2009 foram abertos 114 (cento e 
quatorze) processos visando o cumprimento da exigência formal de registro no Conselho para o exercício 
profissional. Deste total, 92 (noventa e dois) foram abertos contra pessoas físicas e 22 (vinte e dois) contra 
pessoas jurídicas. Dos 92 (noventa e dois) processos abertos contra pessoas físicas, 19 (dezenove) 
resultaram em registros efetivos junto ao Conselho Regional de Economia/1ª Região – RJ, 13 (treze) foram 
encerrados, e 60 (sessenta) se encontram em andamento. Dos 22 (vinte e dois) abertos contras pessoas 
jurídicas, 7 (sete) resultaram em registro, 5(cinco) foram encerrados e 10 (dez) continuam em andamento. 
No cômputo geral, foram registrados 26 (vinte e seis) economistas e 10 (dez) empresas prestadoras de 
serviços técnicos de economia e finanças. Esta diferença de deve ao fato de alguns registros, tanto de 
pessoas físicas como de pessoas jurídicas, serem frutos de processos de fiscalização iniciados em 2008. 
 
Em decorrência destes processos administrativos, foram emitidas 41 (quarenta e uma) notificações, e 
lavrados 14 (quatorze) autos de infração, que resultaram em 8 (oito) multas aplicadas, sendo 6 (seis) 
contra pessoas físicas e 2 (duas) contra pessoas jurídicas. 
 

Processos de Fiscalização 
Pessoa Jurídica 

 
ANO QUANTIDADE VARIAÇÃO 

% 
ECONOMISTAS 
ENVOLVIDOS 

VARIAÇÃO 
% 

2006 75 - 32 - 
2007 167 122,67 122 281,25 
2008 90 (46,11) 10 (91,80) 
2009 22 (75,56) 10 0 

 
Processos de Fiscalização 

Pessoa Física 
 

ANO QUANTIDADE VARIAÇÃO 
% 

2008 26 - 
2009 92 253,85 
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Volume de Processos de Fiscalização 
Consolidado (PJ + PF) 

 
ANO QUANTIDADE VARIAÇÃO 

% 
2006 75 - 
2007 167 122,67 
2008 116 (30,54) 
2009 114 (1,72) 

 
Registros de Pessoas Jurídicas decorrentes  

de processos de fiscalização 
 

ANO QUANTIDADE VARIAÇÃO 
% 

2008 - - 
2009 10 100 

 
Registros de Pessoas Físicas decorrentes  

de processos de fiscalização 
 

ANO QUANTIDADE VARIAÇÃO 
% 

2008 - - 
2009 26 100 

 
Resultado financeiro  

Pessoa Jurídica 
 

ANO R$ VARIAÇÃO 
% 

2006 5.651,10 - 
2007 24.699,83 337,08 
2008 24.478,96 (0,89) 
2009 32.310,84 31,99 
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Resultado financeiro  

Pessoa Física 
 

ANO R$ VARIAÇÃO 
% 

2006 648,90 - 
2007 2.836,21 337,08 
2008 3.139,63 10,7 
2009 5.968,02 90,08 

 
Resultado financeiro 

Consolidado (PJ + PF) 
 

ANO R$ VARIAÇÃO 
% 

2006 6.300,00 - 
2007 27.536,04 337,08 
2008 27.618,59 0,3 
2009 38.278,86 38, 6 

 
Resultado financeiro potencial para exercício seguinte 

Pessoa Jurídica 
 

ANO R$ VARIAÇÃO 
% 

2006 11.122,80 - 
2007 28.406,45 155,4 
2008 284.299,29 900,83 
2009 67.521,19 (76,25) 

 
Resultado financeiro potencial para exercício seguinte 

Pessoa Física 
 

ANO R$ VARIAÇÃO 
% 

2006 1.227,20 - 
2007 28.406,45 2.214,73 
2008 32.311,35 13,75 
2009 15.366,44 (52,44) 
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Resultado financeiro potencial para exercício seguinte 
Consolidado (PJ + PF) 

 
ANO R$ VARIAÇÃO 

% 
2006 12.350,00 - 
2007 56.812,90 360,02 
2008 316.610,64 438,34 
2009 82.887,63 (73,82) 

 
2.3.10.3 – Da Fiscalização do Conteúdo Técnico do Exercício Profissional: Em 2009 a Secretaria de 
Fiscalização não realizou nenhuma atividade de fiscalização referente ao conteúdo técnico do exercício 
profissional, uma vez que não foram realizadas fiscalizações “in loco”. Será através de diligências, 
principalmente às empresas, que poderá ser verificado se o conteúdo dos serviços profissionais prestados 
é privativo de economistas e se o prestador e/ou executor dos serviços (economistas e empresas) são 
devidamente registrados. 

 

2.4 - Valorização da Profissão 
 
2.4.1 – Executar ações, em conjunto com os demais conselhos regionais e o COFECON, destinadas 
a combater a política de desregulamentação da profissão: Destinada, sobretudo a reversão do 
processo de descaracterização das funções a serem exercidas por economistas em órgãos públicos, por 
meio da criação de cargos maquiados com a denominação genérica de “analistas”, a proposta não pode 
ser implementada em função da crise institucional por que passou o Conselho Federal. 
 
2.4.2 – Monitorar a tramitação do PLS 658/07 e contribuir, se for o caso, para seu aprimoramento: 
Acompanhamos a tramitação do PLS, em relação a qual não houve novidades. O Projeto está em poder 
das comissões do Senado envolvidas com o tema.   
 
2.4.3 - Contribuir para a definição do campo de atuação profissional do economista, a partir da 
legislação existente: A não ser pela atuação da Secretaria de Fiscalização não foi possível avançar na 
execução da proposta, principalmente em função da crise institucional vigente no COFECON. 
 
2.4.4 - Participar da organização do XVIII Congresso Brasileiro de Economia: Enviamos delegação 
composta por 4 economistas que participaram dos debates, com destaque para o que tratou dos desafios 
colocados à sustentação econômico-financeira da saúde pública no Brasil. O stand do Conselho foi, mais 
uma vez, ponto de referência durante o evento. Nele foram distribuídos materiais e publicações 
institucionais, com receptividade bastante  significativa, em especial, a coletânea de entrevistas concedidas 
ao Jornal dos Economistas nos últimos 10 anos, cujo estoque esgotou-se completamente no pré-
lançamento realizado durante o evento. 
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2.4.5 - Intensificar a interlocução com as instituições acadêmicas e alunos de economia, 
participando das atividades por eles promovidas: O cumprimento da ação materializou-se na 
realização dos eventos listados abaixo, realizados com patrocínio institucional do Conselho: 
 
2.4.5.1 – Encontro dos Coordenadores dos Cursos de Economia do Estado do Rio de Janeiro: Sob 
coordenação da Conselheira Ângela Maria de Lemos Gelli foi realizado em 16 de abril, na sede do 
Conselho com a presença do Prof. Lineu Maffezoli - Presidente da ANGE - Associação dos Cursos de 
Graduação em Economia e 12 coordenadores de cursos, das seguintes instituições de ensino: URFJ; UFF, 
UERJ; UFRRJ – Nova Iguaçu; Universidades Estácio de Sá; IBMEC;  Mackenzie; UNISUAM; UGB/Volta 
Redonda e AEDB/Resende;  Na ocasião, foram discutidos os seguintes temas: diretrizes curriculares e sua 
implantação; os projetos pedagógicos; as atividades complementares; elaboração de monografias; 
resultados do ENADE; a qualidade dos cursos de graduação; o mercado de trabalho e o perfil do 
profissional contemporâneo graduado em Economia. 
 
2.4.5.2 – Encontro das Ciências Sociais da UCP - Universidade Católica de Petrópolis: Realizado em   
07 de maio contou com a participação do Presidente Paulo Sergio Souto proferindo aula. 
 
2.4.5.3 –  XVII Semana Acadêmica da UFRRJ: realizada de 19 a 23 de outubro, teve a participação do 
Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães proferindo palestra. 
 
2.4.5.4 – I Semana de Economia do Centro Acadêmico da UERJ: realizada de 26 a 29 de outubro. O 
Presidente Paulo Sergio Souto proferiu palestra sobre o Papel do Economista no Desenvolvimento do 
Brasil. 
 
2.4.5.5 – Apoio Institucional ao XXIII Congresso da ANGE: Além de contribuirmos financeiramente para 
a viabilização do evento, enviamos o Conselheiro Rogério da Silva Rocha para representar o Conselho.  
 
2.4.5.6 – Fórum Permanente da Educação Superior: O Conselho se manteve integrando o Fórum, do 
qual participa, dentre outras entidades, o Sindicato de Professores do Município do Rio de Janeiro e 
Região, sendo nele representado pelo Presidente Paulo Sergio Souto. O objetivo do FPES é formular 
propostas destinadas a melhorar a qualidade do ensino superior. 
 
2.4.6 – Manter a oferta de cursos de aperfeiçoamento técnico aos economistas: Foram realizados 11 
cursos freqüentados por 180 alunos, dentre 208 matriculados. Freqüentaram nossos cursos, além de 
estudantes de economia, contabilidade e direito, profissionais com formação em: economia, administração, 
contabilidade, matemática, engenharia, psicologia, jornalismo, medicina, odontologia, atuária, estatística e  
arquitetura. A arrecadação total proporcionada pelos cursos atingiu R$ 159.110,19 (cento e cinquenta e 
nove mil, cento e dez reais e dezenove centavos). A despesa alcançou R$ 312.735,16 (trezentos e doze 
mil, setecentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), gerando déficit, no exercício, de R$ 153.624,97 
(cento e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos), representando 
aumento de 260,75% em relação ao exercício anterior. Os cursos ofertados foram os seguintes: 
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1 - Curso de Aperfeiçoamento em Economia: preparatório para a prova da Anpec 
05 de janeiro a 30 de setembro 
Horas-aula: 540 
Público no início do curso: 73 alunos 
Público ao final do curso: 44 alunos 
 
Destes, 17 fizeram a prova de seleção para os cursos de mestrado oferecidos pelos centros de pós-
graduação, filiados à ANPEC – Associação Nacional de Centros de Pós-graduação em Economia, tendo 
sido aprovados: 8 na UFF – Universidade Federal Fluminense; 3 na UERJ – Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro; 1 na UFU - Universidade Federal de Uberlândia e 1 na Universidade Federal de Santa 
Catarina, totalizando 13 aprovações. 
 
2 - Modelos econométricos para tomadas de decisão e previsão  
02 de fevereiro a 8 de abril 
Horas-aula: 54 
Público no início do curso: 18 alunos 
Público ao final do curso: 18 alunos 
  
3 - Economia para concursos: teoria e exercícios  
03 de março a 23 de outubro 
Horas-aula: 88 
Público no início do curso: 33 alunos 
Público ao final do curso: 20 alunos 
 
4 - Avaliação de Negócios e Tomada de Decisão: modelos em Excel  
6 de março a 10 de julho  
Horas-aula: 51 
Público no início do curso: 14 alunos 
Público ao final do curso: 12 alunos 
 
5 - Perícia  
7 de março a 25 de julho 
Horas-aula: 76 
Público no início do curso: 13 alunos 
Público ao final do curso: 11 alunos (todos economistas) 
 
6 - Para entender a conjuntura econômica  
29 de junho a 10 de julho 
Horas-aula: 30 
Público no início do curso: 8 alunos  
Público ao final do curso: 8 alunos  



     CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 1ª REGIÃO - RJ 
     Av. Rio Branco, 109 – 16º e 19º andares - Centro 

Tel.: (21) 2103-0178 Fax.: (21) 2103-0106 
CEP.: 20054-900 Rio de Janeiro – RJ 
e-mail: corecon-rj@corecon-rj.org.br 

www.corecon-rj.org.br 
 
 

 29 

7 - Teoria dos Jogos  
16 de setembro a 18 de novembro  
Horas-aula: 30 
Público no início do curso: 11 alunos  
Público ao final do curso: 10 alunos  
 
8 - Matemática Financeira  
17 de setembro a 10 de dezembro  
Horas-aula: 30 
Público no início do curso: 10 alunos  
Público ao final do curso: 10 alunos  
 
9 - Contabilidade Básica para Economistas I 
6 de outubro a 11 de dezembro  
Horas-aula: 40 
Público no início do curso: 7 alunos  
Público ao final do curso: 7 alunos  
  
10 - Avaliação crítica dos mecanismos de privatização do sistema público de saúde  
14 de outubro a 4 de novembro  
Horas-aula: 8 
Público no início do curso: 8 alunos  
Público ao final do curso: 8 alunos 
 
11 - Economia Internacional  
20 de outubro a 15 de dezembro  
Horas-aula: 30 
Público no início do curso: 11 alunos  
Público ao final do curso: 11 alunos  
 
2.4.7 – Promover o Prêmio de Monografia Economista Celso Furtado: Em sua 19a edição o tradicional 
certame, que agracia os autores dos melhores trabalhos de fim de curso das faculdades de economia do 
Rio de Janeiro foi realizado sob a coordenação da Conselheira e Professora Ângela Maria de Lemos Gelli 
tendo a Banca Examinadora sido composta pelos Professores: Luiz Carlos Delorme Prado, Marco Antonio 
Vargas, Durval Meirelles e Alexandre B. Cunha. Concorreram 11 trabalhos, tendo sido premiados os quatro 
primeiros colocados, cujos temas e autores foram respectivamente: “Qualidade da educação fundamental 
nas escolas públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro” – Autor Guilherme Costa Pereira; 
“Microcrédito: uma análise dos efeitos e condicionantes da Lei 10.735, sobre aplicações de recursos em 
atividades de microcrédito” – Autor Vinícius Mendes Moura Pimentel; “Custo de oportunidade da 
conservação e redução de emissão de carbono por desmatamento e degradação florestal (REDD): um 
estudo de caso para a Amazônia Brasileira” – Autora Julia Mello de Queiroz; “Modelos selecionados em 
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teoria do crescimento econômico: HARROD-DOMAR, SOLOW, ROMER e PALLEY” – Autor Leonardo 
Madruga da C. Araújo.  A entrega dos prêmios ocorreu durante as comemorações do Dia do Economista, 
em 13 de agosto. 
 
2.4.8 – Promover a segunda edição do Prêmio Opinião Profissional, destinado especificamente aos 
economistas: A realização do concurso foi suspensa para reavaliação de sua concepção. 
 
2.4.9 - Acompanhamento e divulgação das oportunidades de trabalho nas áreas de economia e 
finanças a partir da página na Internet: A tarefa foi cumprida pela Secretaria de Fiscalização ao longo do 
exercício. 
 
2.4.10 - Efetuar a divulgação do elenco de atividades profissionais, para as quais o economista está 
capacitado, junto a órgãos governamentais, empresas e terceiro setor: A Secretaria de Fiscalização 
iniciou e concluiu a primeira fase do processo, direcionada às prefeituras do Estado do Rio de Janeiro. 
 
2.4.11 – Concluir a modernização da página do Conselho na Internet: Embora a ação não tenha sido 
finalizada foi possível avançar significativamente e no decorrer do próximo exercício a nova página será 
inaugurada. 
 
2.4.12 - Implantar “banco de currículum´s” na página do Conselho na Internet: Execução adiada em 
função da existência de dependência em relação ao item 2.4.11. 
 
2.4.13 – Implantar o cadastro de consultores em economia, perícias e arbitragens econômico-
financeiras na página do Conselho na Internet: Idem anterior. 
 
2.4.14 – Implantar a oferta de correios eletrônicos aos economistas, a partir do domínio corecon-
rj.org.br: Idem anterior. 
 
2.4.15 – Ampliar a gama de índices, informações e elos de pesquisa, de interesse dos economistas, 
oferecidas em nossa página na Internet, inclusive os específicos sobre os municípios do Rio de 
Janeiro: Ação executada parcialmente. Sua conclusão depende da conclusão do item 2.4.11. 
 
2.4.16 – Finalizar o processo de descarte de títulos desatualizados e higienizar o  acervo da 
Biblioteca: O processo de descarte ainda não foi finalizado. O próximo lote pré-selecionado é de 1.412 
publicações. A higienização do acervo será realizada, tão logo sejam efetuados todos os descartes. 
 
2.4.17 – Atualizar o acervo de títulos da Biblioteca priorizando temas vinculados a questão do 
desenvolvimento: Foram incorporados 193 novos títulos e 59 periódicos, entre compras e doações. 
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2.5 – Fortalecimento da imagem institucional 
 
2.5.1 – Ampliar a capilaridade do CED – Centro de Estudos para o Desenvolvimento: Em que pese 
não termos tido condições objetivas de disseminar a experiência do CED para outros estados da 
federação, ampliamos sua divulgação por meio da publicação de entrevistas, sobre vários temas 
econômicos, concedidas pelo Presidente e por conselheiros. Merece destaque especial a entrevista, 
concedida em março, pelo Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães à revista Rumos – Economia & 
Desenvolvimento para os novos tempos, sobre o tema “O que fazer depois da crise”. 
 
2.5.2 – Reeditar o Ciclo de Debates “Pensando o Brasil”, em parceria com o CED e outras 
entidades: A execução da ação foi inviabilizada em função de dificuldades operacionais de antigos 
parceiros na iniciativa. 
 
2.5.3 – Editar publicações contendo o resultado das discussões realizadas no âmbito do CED: Além 
do lançamento do livro “Dez Anos de Economia Brasileira - Decifrando Enigmas. Coletânea de Entrevistas 
do Jornal dos Economistas” foram veiculados vários artigos de autoria de alguns de seus membros, tanto 
nos meios de comunicação próprios, quanto por veículos da mídia externa. Abaixo segue a relação dos 
principais textos divulgados. 
 
Artigos: 
 
Fevereiro 
 
Obama e a crise econômica 
Autor: Reinaldo Gonçalves 
 
A Cia. Vale do Rio Doce, a CUT e o Governo Lula 
Autor: Paulo Sergio Souto 
 
Março 
 
Dilemas e Desafios do Governo Lula 
Paulo Sergio Souto 
 
Abril 
 
“My Man”: Análise dos resultados da reunião de cúpula de Londres, da qual participaram os países que 
compõem o G-20 financeiro, destinada a reforçar medidas anticrise. 
Paulo Sergio Souto 
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Corretas as mudanças no BB, agora falta o Banco Central 
Carlos HenriqueTibiriçá Miranda  
 
Maio 
 
Falsa Questão: Análise das razões e decorrências das mudanças nas regras de remuneração das 
cadernetas de poupança e dos fundos de renda fixa, promovidas pelo Governo. 
Paulo Sergio Souto 
 
Julho 
 
Os 15 anos do Real 
Paulo Sergio Souto 
 
"Economia: Ciência ou Arte? - Uma Nota Metodológica". 
João Paulo de Almeida Magalhães 

 
Setembro 
 
As propostas para o pré-sal 
Paulo Sergio Souto 
 
Ainda o Pré-sal: Debate a retirada do pedido de urgência para a tramitação dos projetos do pré-sal, por 
parte do Executivo Federal. 
Paulo Sergio Souto 
 
Outubro 
 
A Ruptura Necessária: Dedica-se a discutir a desigualdade no Brasil, a partir dos dados da PNAD – 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. 
Paulo Sergio Souto 
 
O desafio de Samuel Pinheiro Guimarães: Análise das oportunidades advindas da crise para o Brasil 
João Paulo de Almeida Magalhães 
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2.5.4 - Ampliar as parcerias com entidades da sociedade civil organizada através da intensificação 
da realização de eventos voltados para a discussão de temas vinculados a Ciência Econômica: 
Contribuímos para a realização dos seguintes eventos: 
 
Março 
 
Debate: A Crise Internacional e os acordos de Breton Woods. 
Realização:  Núcleo de Economia da Fundação Mauricio Grabois 
Debatedor: Sérgio Barroso - Doutorando em Economia pela Unicamp 
 
Encontro da Sociedade Brasileira de Economia Política  
 
Debate: “A evolução da crise econômica e seus efeitos em ambiente de parque produtivo 
desnacionalizado” (realizado na entrega do V Prêmio de Jornalismo Econômico) 
Debatedores: Jornalista Luciana Rodrigues - Jornal O Globo 
                       Jornalista Rogério Lessa - Jornal Monitor Mercantil 
Economistas:  Reinaldo Gonçalves - Conselheiro do CORECON/RJ e Professor Titular de Economia da 

UFRJ 
Armando Castelar - Analista da Gávea Investimentos e Professor do Instituto de Economia 
da UFRJ. 

 
Abril 
 
Fórum de Acompanhamento da Conjuntura – FACE/SP 
Palestra: “Saídas da Crise” 
Palestrante: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães 
 
Seminário BNDES 
“A Crise da Globalização e os seus Impactos nas Pequenas e Médias Empresas” 
Participante: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães 
 
Seminário Sebrae/RJ 
Palestra: A crise econômica e suas implicações para o desenvolvimento 
Palestrante: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães 
 
Seminário “Desvendar o Brasil – Suas Singularidades, Contradições e Potencialidades 
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Maio  
 
Congresso do Clube de Diretores Logistas do Estado do Rio de Janeiro 
Palestra: A crise econômica e suas implicações para o desenvolvimento 
Palestrante: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães 
 
Seminário do Conselho Técnico da Confederação Nacional do Comércio 
Palestra: A crise econômica e suas implicações para o desenvolvimento 
Palestrante: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães 
 
Seminário do Itamaraty 
Palestra: A crise econômica e suas implicações para o desenvolvimento 
Palestrante: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães 
 
Junho 
 
Escola Superior de Guerra 
Palestra: A crise econômica e suas implicações para o desenvolvimento 
Palestrante: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães 
 
CORECON-BA 
Palestra: A crise econômica e suas implicações para o desenvolvimento 
Palestrante: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães 
 
Centro Acadêmico de Economia da UNB 
Palestra - Três visões diferentes da crise 
Palestrante: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães 
 
Universidade UNIFACS da Bahia 
Palestra - Três visões diferentes da crise 
Palestrante: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães 
 
Debate: A crise mundial e o dia a dia do povo – Impactos e Alternativas 
Palestrantes: Economista João Pedro Stedille 
          Paulo Sergio Souto – Presidente do CORECON-RJ 
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Julho 
 
Debate: "Riscos e oportunidades decorrentes da crise" 
Palestrantes: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães 

         Economistas:José Carlos de Assis 
         João Sicsú 

 
Painel sobre os efeitos da crise econômica 
Debatedores: Economistas Armando Castelar; Reinaldo Gonçalves; João Paulo de Almeida Magalhães e 
José Carlos de Assis. 
 
Agosto 
 
VIII Encontro da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica (ECOECO) 
 
Dia do Economista e Entrega do Prêmio de Monografia 
Palestrante: Professor Carlos Lessa 
 
Setembro 
 
Lançamento do livro: Dez Anos de Economia Brasileira - Decifrando Enigmas. Coletânea de Entrevistas do 
Jornal dos Economistas 
Debate sobre situação política e econômica na América Latina 
Palestrante: Professor Nildo Ouriques - Universidade Federal de Santa Catarina e Presidente do Instituto 
de Estudos Latino-Americanos. 
  
DESEMBAHIA 
Encontro de Economia Bahiana 
Palestrante: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães 
 
Instituto Liberal 
Palestra: Três visões diferentes da crise 
Palestrante: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães 
 
Casa do Saber 
Palestra: Três visões diferentes da crise 
Palestrante: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães 
 
Debate na PUC-RJ 
Tema: O perfil da distribuição de renda no Brasil 
Palestrante: Presidente Paulo Sergio Souto 
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Outubro 
 
XXI Seminário Internacional de Política Econômica 
Viçosa – MG 
Palestrante: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães 
 
Palácio do Itamaraty 
IV Seminário de Desenvolvimento Econômico 
Palestrante: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães 
 
Novembro 
 
Câmara dos Deputados 
Audiência Pública na CPI da Dívida Pública 
Palestrante: Presidente Paulo Sergio Souto 
 
Casa do Saber 
Curso: A Crise Financeira e o Brasil: Uma visão Keynesiana 
Expositor: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães 
 
Casa do Saber 
Debate: Reconciliando ou aprofundando divergências 
Expositor: Conselheiro João Paulo de Almeida Magalhães 
 
2.5.5 – Atuar de forma ativa, inclusive com apoios institucionais, previamente submetidos à 
aprovação do Plenário, na viabilização de eventos e publicações promovidos por fóruns e redes 
ligados a movimentos sociais de interesse público, especialmente aqueles cujos temas façam parte 
da atuação profissional do economista: A partir de propostas encaminhadas por conselheiros e pela 
Comissão de Política Econômica, contribuímos para a realização e participamos dos seguintes eventos: 
 
Janeiro 
 
Fórum Social Mundial  
 
Março 
 
Curso Mulheres e Economia 
Promovido pelo PACS – Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul 
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Abril 
 
Curso Mulheres e Economia 
Promovido pelo PACS – Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul 
 
Apoio Institucional ao Movimento em Defesa dos Direitos Sociais Ameaçados pela Reforma Tributária 
 
Seminário “Desvendar o Brasil” 
Debatedores:   Luis Fernandes – Presidente da FINEP 

           Aloisio Teixeira – Economista e Reitor da UFRJ 
           João Sicsú – da UFRJ e do IPEA 
           Marcio Pochman - Economista do IPEA 

Participante pelo CORECON-RJ: Conselheiro Carlos Henrique Tibiriçá Miranda 
 
Debate sobre a Proposta de Emenda Constitucional (PEC 233/2008) - Reforma Tributária - Evento 
patrocinado pelo Fórum Brasil do Orçamento  
Debatedores: 
Economistas Evilásio Salvador, do INESC; 
Paulo Sergio Souto - Presidente do CORECON-RJ 
Luiz Mario Behnken - Conselheiro do CORECON-RJ e coordenador do Fórum Popular do Orçamento do 
Rio de Janeiro  
 
Maio 
 
Curso Mulheres e Economia 
Promovido pelo PACS – Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul 
 
Julho 
 
Curso: O referencial teórico marxista para compreender a Crise 
Palestrantes: Economistas: Marcelo Carcanholo (UFF) 

                                Mauro Iasi (UFRJ) 
 
XII Conferência anual da Associação Internacional para o realismo Crítico – Realismo e Emancipação  
Humana: Outro Mundo é Possível? 
 
Curso: As Crises do Capitalismo 
Palestrantes: Economista Leda Paulani (USP) 

         Paulo Sergio Souto – Presidente do CORECON/RJ 
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A Crise e os Trabalhadores 
Palestrantes: Economistas Márcio Pochmann (IPEA) 

                  Ruy Moreira (UFF) 
Agosto 
 
Estado, poder e mídia na Crise do Capitalismo 
Palestrantes: Vito Gianotti (NPC) 

         José Arbex Jr. (PUC- SP) 
  
Reflexões sobre as saídas para a crise 
Palestrantes: Economista João Pedro Stedile (MST) 

   Virgínia Fontes (UFF) 
 
Seminário: O Custo da Democracia: O peso do poder legislativo nos orçamentos dos municípios do Rio e 
Niterói, do Estado do Rio e da União, tendo em vista a crise no Senado. 
Palestrantes: Equipe do Fórum Popular do Orçamento 

         Marcelo Paixão: Economista e professor do Instituo de Economia da UFRJ 
         Chico Otávio: Repórter da Editoria de Política do GLOBO e professor da PUC-Rio 

 
Novembro 
 
XXXVII Encontro da ANPEC 
 
2.5.5.1 – Fórum Popular do Orçamento: Coordenado pelos Conselheiros Luiz Mario Behnken e Ruth 
Espínola Soriano de Mello o FPO funciona nas dependências do Conselho, acompanha a elaboração, 
remanejamentos e execução dos orçamentos municipais da cidade do Rio de Janeiro e Niterói. Também 
desempenhou papel relevante na organização e realização de alguns dos debates e eventos promovidos 
durante o ano, alguns dos quais já mencionados em itens anteriores. Além disto, produz análises e artigos 
sobre orçamento público e reuniões, abertas a participação pública, na sede do CORECON-RJ, nas quais 
divulgam sua produção técnica.  
 
2.5.5.2 - Fórum Brasil do Orçamento: Representado pelos Conselheiros Luiz Mario Behnken e Ruth 
Espínola Soriano de Mello o Conselho integra a equipe que compõe a Executiva do FBO. Os focos 
principais no exercício foram: o acompanhamento da tramitação do projeto de lei de responsabilidade 
social, que trata da inclusão na LRF de metas sociais; a entrega de estudo sobre o Projeto de Lei 
Orçamentária (PLOA) de 2010 ao seu relator na Câmara dos Deputados e a produção de trabalhos 
relacionados ao preparo e análise de orçamentos públicos. 
 
2.5.6 – Editar publicação com seleção de entrevistas publicadas no Jornal dos Economistas: O 
lançamento da publicação editada sob o título “Dez Anos de Economia Brasileira - Decifrando Enigmas. 
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Coletânea de Entrevistas do Jornal dos Economistas” ocorreu em 10 de setembro, durante as 
comemorações do Dia do Economista no Auditório do Conselho.  
 
2.5.7 – Promover o Prêmio CORECON-RJ de Jornalismo Econômico: Em sua quinta edição o tema do 
concurso, pela primeira vez  pré-definido, foi “A desnacionalização do parque produtivo: quem comanda as 
empresas brasileiras?”. A comissão julgadora composta pelos conselheiros: Edson Peterli Guimarães, 
Paulo Sergio Souto e pela Assessora de Imprensa Ana Cristina Costa classificou em primeiro lugar o 
trabalho do jornalista Rogério Lessa, do jornal Monitor Mercantil, com a matéria intitulada “A herança 
maldita do modelo neoliberal”, publicada em 27 de dezembro de 2008. O segundo lugar ficou com os 
jornalistas Luciana Rodrigues e Aguinaldo Novo, de O Globo, autores da matéria “Montadoras mais 
dependentes dos mercados emergente – Setor deve investir mais de R$20 Bi no país – A volta por cima”, 
publicada em 12 de maio de 2008. Os prêmios foram entregues no dia 26/03/09. 
 
2.5.8 – Divulgar a profissão nas escolas de ensino médio e cursos pré-vestibulares: Ação não 
executada. 
 
2.5.9 – Promover o Prêmio Ignácio Rangel de redação para alunos do 2º Grau: Ação não executada. 
 
2.5.10 – Instituir núcleo de apoio à pesquisa na Biblioteca: A execução da ação foi adiada em função 
de não haver sido concluído o processo de reestruturação do perfil da Biblioteca. Entretanto, de forma 
paralela, deu-se prosseguimento a informatização do cadastro do acervo, tendo sido catalogados 657 
títulos. 
 
2.5.11 – Consolidar a participação no Fórum dos Conselhos de Fiscalização Profissional: Durante o 
exercício as atividades do Fórum foram, quase exclusivamente, voltadas para a área da saúde. O  principal 
debate, de interesse geral, foi a divulgação da existência de projeto de lei destinado a legitimar a fixação do 
valor de anuidades pelos conselhos federais. 
 
2.5.12 - Realizar seminários sobre a economia regional: Contribuímos para a realização dos seguintes 
eventos: 
  
Julho 
 
Seminário: Rio de Janeiro - História, Política e Perspectivas  
Evento realizado em conjunto com a Fundação Maurício Grabois 
Palestrantes: Isabel Lustosa – Historiadora 
  Paulo Jäger - Economista 
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Dezembro 
 
Debate: Projetos para a região de Sepetiba 
Evento organizado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional 
Palestrantes: Presidente do CORECON-RJ Paulo Sergio Souto 
07/12/09 
 
2.5.13 – Realizar seminário sobre a agenda do desenvolvimento econômico: Além de várias 
participações em outros eventos voltados para a discussão da crise e seus desdobramentos, O Presidente 
do CORECON-RJ, Paulo Sergio Souto participou como palestrante do seguinte evento: 
 
Outubro 
 
Debate na Audiência Pública da Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre o Projeto de Lei 
5.941/09, que autoriza a União a ceder onerosamente à Petróleo Brasileiro S/A, o exercício das atividades 
de pesquisa e lavra de petróleo, gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos na camada Pré-Sal. 
Participantes:  Paulo Sergio Souto 
   Alexandre Couto Silva 
   Armando Guedes Coelho 
   John Forman  
 
2.5.14 – Ampliar a visibilidade do CORECON-RJ nos meios de comunicação: Entre reportagens, 
colunas e matérias de opinião, o Conselho esteve presente nas páginas dos jornais: O Globo; Folha de 
São Paulo; Jornal do Brasil;  Monitor Mercantil; Valor Econômico; Jornal do Comércio; Diário do Comércio 
e Indústria; O Dia; O Fluminense; Diário de Pernambuco .  Essas inserções foram 100% provocadas e sua 
natureza classificada da seguinte forma: a) Opinião (70%), b) Reportagem (22%) e c) Colunas (8%).  O 
alcance potencial de todos estes veículos é de 2.454.372 leitores. Na mídia “online” foram 95 inserções 
distribuídas entre: Agência Brasil; Agência Rio de Notícias; Monitor Mercantil Digital; Valor Online; Folha 
Online; Jornal do Brasil; O Dia; O Fluminense; Portal Fator Brasil; Comunique-se; Jornalistas & Cia; Portal 
Administradores; Fenaj; Panorama Brasil; Diário da Manhã; Clica Brasília; Tribuna do Brasil; Diário de 
Cuiabá; Londrix; Folha de Pernambuco; Paraíba Online; Foz Net; Paraná Online; Global 21; Diário de 
Pernambuco; Pantanal News; Limiar e Transformação; Itapoan News; Imirante; Folha da Região; Diário 
Popular (PR); Correio do Brasil; Clic RBS; CCBJ; Capital News; Alagoas em Tempo Real; ABI Online; 
Vermelho; Novoeste; Gazeta Online; Rede Nortícia; Pingado; Hoje Notícias; Jornal da Mídia; Portal JFMG; 
Agência Brasil-Árabe; Terra; DCI Online; 45 Graus; Rede Brasil Atual; E-Band; Jornal do Dia; FETEC; UAI; 
Mais Comunidade e Aduaneiras. O público potencialmente atingido por estes veículos é de 17.464.398 
pessoas. Também neste caso a natureza das veiculações foi 100% provocada. Em rádios foram 3h26´, 
distribuídas pelas Rádios MEC, Nacional, CBN, EBC, Radiobras e Eldorado. 
 
2.5.15 – Ampliar o leque de serviços oferecidos aos economistas, inclusive convênios: O envio de 
clipping diário, compilado pela Assessoria de Imprensa, foi iniciativa bastante elogiada pela quase 
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totalidade dos economistas. No que diz respeito aos convênios, além da renovação de antigos contratos, 
ampliamos significativamente sua quantidade. Hoje o número de convênios disponibilizados aos 
economistas alcança o total de 301. Dentre eles o pactuado com a Unimed-Rio, cujo nível de adesão vem 
crescendo constantemente. Várias outras iniciativas estão ainda em curso no bojo do processo de 
reformulação de nossa página na internet, atualmente em curso. 
 

Convênios Novos 
 

Ano Quantidade 
2001 91 
2002 44 
2003 48 
2004 5 
2005 20 
2006 20 
2007 48 
2008 25 
2009 32 
Total 333 

 
2.5.15.1 – Biblioteca: O número total de inscritos na Biblioteca é atualmente de 28 usuários. O serviço de 
empréstimo domiciliar de livros atingiu a marca de 148 operações, ocorreram 90 consultas “in loco” e 292  
atendimentos “online”. O movimento de retirada e consulta aos processos de registros atingiu 6.763 
operações. 
 
3 – Principais Objetivos 
 
3.1 – Elevar em 7% (sete por cento) a receita oriunda de anuidades correntes das pessoas físicas e 
jurídicas: Este tipo de receita cresceu apenas 3,25% no período. 
 
3.2 - Elevar em 10% (dez por cento) os recebimentos oriundos de anuidades vencidas, através de 
processos administrativos: A arrecadação total foi de R$ 504.892,24 (quinhentos e quatro mil oitocentos e 
noventa e dois reais e vinte e quatro centavos). Isto significou queda de 2,60% em relação ao ano de 2008. 
A incapacidade do sistema de cadastro de gerar relatórios confiáveis, relativos aos anos anteriores e 
segmentados em pessoas físicas e jurídicas, impede comparações mais aprofundadas. O dado 
consolidado tem como fonte nossos controles contábeis. 
 
3.3 - Elevar em 10% (dez por cento) os recebimentos oriundos de anuidades vencidas, através de 
processos de execução fiscal: A arrecadação total foi de R$ 643.210,64 (seiscentos e quarenta e três mil 
duzentos e dez reais e sessenta e quatro centavos).  Neste caso a queda foi de 5,57% em relação ao 
exercício anterior. A incapacidade do sistema de cadastro de gerar relatórios confiáveis, relativos aos anos 
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anteriores, segmentados em pessoas físicas e jurídicas e também pelas fases administrativa e executiva 
da PTI, impede comparações mais aprofundadas. O dado consolidado tem como fonte nossos controles 
contábeis. 
 
3.4 - Elevar em 5% (dez por cento) o número de novos registros em relação ao exercício de 2008: O  
número de novos registros decresceu 25,38% em relação às pessoas físicas. Em relação ás pessoas 
jurídicas, a meta foi amplamente superada na medida em que houve crescimento de 53,33% no número de 
registros novos.  
 
4 – Resumos dos desempenhos orçamentários e financeiros no exercício 
 
4.1 – Nível de investimentos: No exercício anterior foi de R$ 78.569,75 (setenta e oito mil quinhentos e 
sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) tendo sido reduzida para R$ 31.353,89 (trinta e um mil, 
trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos) em 2009. 
 
4.2 - Superávit financeiro: Foi de R$ 2.561.965,25 (dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil, 
novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) em 2008, e de R$ 3.375.537,78 (três milhões 
trezentos e setenta e cinco mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos) no exercício, 
tendo crescido 31,76%. 
 
4.3 - Superávit orçamentário: Tendo sido de R$ 936.321,01 (novecentos e trinta e seis mil, trezentos e 
vinte e um reais e um centavo) no exercício anterior, atingiu em 2009 R$ 813.431,12 (oitocentos e treze mil 
quatrocentos e trinta e um reais e doze centavos), representando variação negativa de 13,12%. 
 
4.4 – Evolução da Receita: A receita evoluiu de R$ 4.450.509,93 (quatro milhões, quatrocentos e 
cinquenta mil, quinhentos e nove reais e noventa e três centavos)em 2008, para 4.473.466,60 (quatro 
milhões quatrocentos e setenta e três mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos) 
representando incremento de 0,52% no exercício. 
 
4.5 – Comportamento da Despesa: O total das despesas no exercício anterior foi R$ 3.611.188,92 (três 
milhões, seiscentos e onze mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos). Em 2009 atingiu R$ 
3.660.035,48 (três milhões seiscentos e sessenta mil trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos) 
representando aumento de 1,35%. 
 
5 – CONCLUSÃO 
 
Poucos foram os objetivos fixados e não alcançados. Na maior parte das vezes, isto ocorreu por razões 
alheias ao controle do CORECON-RJ, como nos casos da frustração do incremento da receita ordinária e  
da proveniente da aplicação da Política de Tratamento da Inadimplência e do recadastramento das 
pessoas físicas registradas. Apesar disto, os resultados positivos alcançados tornaram possível ao 
Conselho iniciar 2010 em patamar organizacional superior ao existente em 2009. Findo o exercício 
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podemos afirmar que estarmos mais preparados para  elevar a qualidade da fiscalização do exercício  
profissional e a interlocução com os economistas e a sociedade. 
 

 
Rio de janeiro, 04 de janeiro de 2010 

 
 
 

Paulo Sergio Souto 
Presidente 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


