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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2014  
 
 
1 – Introdução 
 
  A Plenária do Conselho Regional de Economia da 11ª Região - DF, em reunião 
ordinária realizada em 08 de janeiro de 2014, onde compareceram os Conselheiros 
Efetivos: Maria Cristina de Araújo, Carlito Roberto Zanetti, Jucemar José Imperatori, Bento 
de Matos Felix, José Luiz Pagnussat, Jusçanio Umbelino de Souza, Newton Ferreira da 
Silva Marques, César Augusto Moreira Bergo e Carlos Eduardo de Freitas; e os 
Conselheiros Suplentes: José Eustáquio Moreira de Carvalho, Geovana Lorena Bertussi, 
José Roberto Novaes de Almeida e Gilson Duarte Ferreira dos Santos deu posse ao 
Presidente, ao Vice Presidente e aos conselheiros para o exercício de 2014, abaixo 
nominados: 
 
� Presidente:    
  Carlos Eduardo de Freitas 
 
� Vice-Presidente:     
  Carlito Roberto Zanetti 
 
� Conselheiros Efetivos: 
 Carlito Roberto Zanetti 
 Bento de Matos Felix 
 Jucemar José Imperatori 
 César Augusto Moreira Bergo 
   
� Conselheiros Suplentes:    
 Gilson Duarte Ferreira dos Santos 
 José Roberto Novaes de Almeida 
 José Eustáquio Moreira de Carvalho 
 Geovana Lorena Bertussi 
  
2 - Atividades Desenvolvidas em 2014  
 
 O Corecon-DF, em 2014, realizou grandes eventos que acrescentaram não apenas 
aos economistas, mais também de forma geral a toda população, como nosso Seminário 
dos Presidenciáveis, o qual teve uma boa participação e repercussão na mídia, abrindo 
assim a possibilidade dos Assessores Econômicos dos candidatos a Presidência, discutir 
seus projetos e políticas econômicas. Tivemos também a Semana do Economista, como já 
ocorre há alguns anos com atividades voltadas para os economistas e para a população do 
Distrito Federal, no qual teve a distribuição da Cartilha Dicas Econômicas e prestação de 
consultoria sobre finanças pessoais para todos interessados em praça. 
 Na Semana do Economista ainda tivemos palestra nas Universidades, valorizando 
assim os nossos futuros economistas, como temas atuais e de total interesse acadêmico. 
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Nesse sentido, outro projeto foi os Almoços com Palestra inaugurada aqui no Corecon-DF 
em 2013, que no ano de 2014 foi servido de três almoço com palestra, onde contou com a 
presença de grandes nomes no contexto econômico.   
    Tivemos também a realização do XXII Prêmio de Monografias de Graduação, que já 
vem sendo executado à doze anos consecutivos, sempre com uma boa participação das 
três Universidades do Distrito Federal, corroborando com bons trabalhos acadêmicos.  

O Grupo de Conjuntura com suas reuniões mensais acompanhando e discutindo o 
cenário econômico fazendo a divulgação dos debates.  

O acompanhamento desenvolvido no ano de 2013 manteve a continuidade em 2014 
com vistas a aprimorar o acompanhamento das despesas e receitas procurando oferecer 
melhor clareza e transparência na destinação dos recursos arrecadados. Foram 
organizados os cadastros das Pessoas Jurídicas, com uma maior atuação por parte da 
Fiscalização de novas emprestas e cobrança.  
 
2.1 -  Comissões 
 
   As Comissões são formadas com o intuito de propiciar a desconcentração das 
ações do Conselho. Em 2014, o CORECON-DF obteve a colaboração das seguintes 
comissões: 
 

� Comissão de Política Econômica – CPE 
           Coordenador: Conselheiro Professor José Luiz Pagnussat  
 

� Comissão de Valorização Profissional – CVP 
           Coordenador: Conselheiro Carlito Roberto Zanetti 

� Comissão de Tomada de Contas – CTC 
           Coordenador: Conselheiro César Augusto Moreira Bergo 
 

� Comissão de Licitação – CL 
     Coordenadora: Conselheira Jucemar José Imperatori 

� Comissão de Eventos – CE 
     Coordenadora: Conselheira Mônica Beraldo Fabrício da Silva 

� Comissão de Relações Institucionais – CRI 
           Coordenador: conselheiro Jusçanio Umbelino de Souza 

 
  O Corecon-DF, além das Comissões, conta ainda com o Conselho Editorial da 
Revista de Conjuntura do Corecon-DF, tendo como editor responsável o conselheiro José 
Luiz Pagnussat. 
 

2.1.1 Comissão de Política Econômica – CPE , realizou 10 (dez) discussões sobre 
temas da cena econômica brasileira. A média de presença foi de 15 (quinze) economistas. 
 
 

2.1.2 Comissão de Valorização Profissional  – CVP, coordenada pelo conselheiro 
Carlito Roberto Zanetti, administrou o XXI Prêmio CORECON/DF de Economia. 
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2.1.3 Comissão de Tomada de Contas – CTC , presidida pelo conselheiro César 

Augusto Moreira Bergo, responsável pela verificação dos balancetes do 1º trimestres de 
2014, trabalhou na reformulação da apresentação dos balancetes do 2º e 3º trimestres e 
Reformulação orçamentária, com o apoio da assessoria contábil. 
 

2.1.4 Comissão de Licitação – CL, presidida pelo conselheiro Jucemar José 
Imperatori realizou licitação na modalidade convite para a contratação da assessoria 
contábil, assessoria jurídica e serviços de limpeza. Também acompanhou a licitação de 
novos contratos de prestação de serviços e a aquisição de produtos por dispensa de 
licitação, quando os valores eram compatíveis com dispensa prevista na lei 8.666/93.  
 

2.1.5 Comissão de Eventos – CE, coordenou e administrou os eventos da Semana 
do Economista com palestras e consultoria econômico-financeira à população. Além disso, 
realizou os Almoços palestras do Corecon/DF. 
 
2.2 – Registros Definitivos e Provisórios (PF) e Se cundários (PJ) 

2.2.1 – Evolução dos Registros de Pessoas Físicas  
 

Posição em 31/12 2012 2013 2014 

Nº total de registrados (definitivo) 6814 6899 7000 

Total de cancelados, falecidos e transferidos 3874 3936 4109 
Registros suspensos por decisão judicial, em processos de 
cancelamento, recurso Corecon e Cofecon e suspensão e outros 51 55 67 

Nº de registros ativos 3507 3588 3687 

Adimplentes 2148 2218 2304 

Inadimplentes 1359 1370 1383 

Novos registros no ano 84 85 100 

Registros cancelados no ano 96 129 104 
 

 
2.2.2 – Evolução dos Registros de Pessoas Jurídicas   
 

Posição em 31/12 2012 2013 2014 

Nº total de registrados 242 244 247 

Total de cancelados/transferidos 132 132 133 

Novos registros no ano 3 2 2 

Nº de Registros ativos 125 127 113 

Adimplentes 40 35 34 
Inadimplentes 85 92 79 
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2.3 – Resultados Financeiros 
 
  No exercício de 2014, deu continuidade a recuperação das receitas, tendo em vista 
o ampliado quadro de inadimplência do Corecon-DF. No que concerne às receitas, as 
cobranças foram intensificadas e houve um aumento substancial no número de execuções 
judiciais.  
  As despesas passaram por rígido controle, com diminuição dos dispêndios com 
premiações e patrocínios, gastos com pessoal submetidos aos parâmetros da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e os custos relativos a participações em eventos foram 
parametrizados pelas médias dos últimos anos. 
  Procurou-se também, apesar das limitações do Plano de Contas, tornar mais 
transparente a composição geral das despesas por meio de controles gerenciais. 
   
 
2.4 - Fiscalização e Intimações 
 

Em 2014, o Corecon-DF deu continuidade ao setor de fiscalização com a 
economista fiscal Adriana, contudo em outubro do ano corrente ocorreu a substituição pela 
economista concursada Elisângela com o intuito de perpetuação na realização das 
atividades da área. Assim, foi possível dar continuidade aos processos de cancelamento, 
suspensão e fiscalização. Ademais, foram instaurados novos processos de fiscalização 
para averiguações quanto ao exercício regular da profissão e para a apuração de 
denúncias. 

 
2.5- Aperfeiçoamentos, valorização profissional e a firmação social 
 

O Corecon/DF esteve permanentemente atento a discriminações contra os 
graduados em economia que ocorrem em alguns processos de seleção para carreiras do 
serviço público federal.  

 Devido à expectativa das obras nas dependências do Espaço do Economista (Ed. 
Antonio Venâncio da Silva, 3º andar) e também considerando as péssimas condições em 
que se encontra a sala de aula daquele Espaço, não se organizaram cursos de 
especialização e aperfeiçoamento em 2014.  

  As obras acabaram postergadas para 2015 devido a dificuldades operacionais da 
administração do Conselho com processos licitatórios. Isto nada obstante, poderiam 
eventualmente ter sido realizados cursos em outros espaços cedidos por instituições 
acadêmicas ou outras em que não se caracterizasse conflito de interesse. Para 2015 essa 
lacuna deverá ser corrigida, por intermédio de convênios com instituições, a fim de 
promover o curso de econometria básica e aplicada e de finanças pessoais.    
 
2.6 - Encontros 
 
XXIV Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia (S INCE-GO) – Realizado em 
Goiânia em 3 a 6 de setembro com o tema central: Por um Projeto de Nação - Política 
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Econômica, Pacto Federativo e Desenvolvimento Regional. Registre-se o marcante 
sucesso do Corecon/GO na condução do evento. 
Participaram, representando o Corecon-DF, os conselheiros Carlos Eduardo de Freitas, 
César Augusto Moreira Bergo, Maria Cristina de Araújo, Mônica Beraldo Fabrício 
da Silva, Roberto Bocaccio Piscitelli, Ronalde Silva Lins e Jandir De Moraes 
Feitosa Jr, o gerente executivo Angeilton Francisco Lima Faleiro e a Fiscal Adriana Felix, 
além dos alunos da Universidade de Brasília Airon Francelino Valerio e Eduardo 
Almeida Teles que concorreram na IV Gincana de Economia do Cofecon.  
  
2.7 – Publicações 
 

No ano de 2014, foram editados 02 números da Revista de Conjuntura, números 52 
(janeiro de 2014 a abril de 2014) e 53 (maio a agosto de 2014). Tivemos a publicação do 
Prêmio de Monografia do ano de 2013 e a publicação da Cartilha Dicas Econômicas.  
 
2.8 – Prêmio de Monografias 
 

 Foi realizado o XXI Prêmio Corecon-DF de Economia - Monografias. Contando 
neste ano com os seguintes economistas na comissão julgadora: Elder Linton Alves de 
Araújo, Max Leno de Almeida, Roberto Bocaccio Piscitelli e Rogério Mazali. 

 
Os ganhadores do XXI Prêmio CORECON de Monografia – 2014 foram: 

 
1º Lugar 
LUÍS GUILHERME ALHO BATISTA 
Universidade de Brasília 
Orientador: Rafael Terra de Menezes 
Monografia: Análise das interações horizontais sobre a adoção de incentivos fiscais à 
industrialização por municípios. 
 
2º Lugar  
EDUARDO CUNHA CASTELLO BRANCO 
Universidade Católica de Brasília 
Orientador: José Ângelo Divino 
Monografia: A relação entre risco soberano e varáveis macroeconômicas brasileiras 
 
3º Lugar 
FERNANDO HENRIQUE DE ARAÚJO ESTEVES 
Universidade de Brasília 
Orientador: Geovana Lorena Bertussi 
Monografia: Comportamento fiscal dos municípios brasileiros: uma análise de 2006 a 2012. 
 
Menções Honrosas: 
 
LUCIKELLY DOS SANTOS LIMA 
Universidade Católica de Brasília 
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Orientador: LEONARDO Monteiro Monastério 
Monografia: O impacto das transferências intergovernamentais sobre a distribuição das 
receitas disponíveis dos municípios 
 
ANDRÉ FERREIRA SANTOS 
Upis 
Orientador: Bento de Matos Felix e Bernardo Gonzalesz 
Monografia: Análise dos determinantes da crimiladade no DistritoFederal 
 
2.9 – Reuniões do CORECON-DF 
 

Em 2014 houve 11 (onze) reuniões da Plenária, sendo 09 (nove) reuniões ordinárias 
e 2 (duas) reuniões extraordinárias. As reuniões foram realizadas nas instalações do 
Espaço do Economista, e nas dependências da Secretaria do Conselho, em Brasília, DF. 
 
2.10 – Reuniões do Conselho Consultivo Superior do Sistema Cofecon/Corecons 

(Reuniões Ampliadas). 
O Presidente do Corecon/DF participou das duas reuniões ampliadas convocadas 

pelo Cofecon no ano de 2014.  
 
4 – Conclusão 
 
 O foco do exercício de 2014 foi reestruturação administrativa e promoção eventos 
para valorização profissional, cabendo destacar os seguintes principais pontos. 
 

1) Integração dos recursos humanos na administração do Conselho, com o máximo 
estímulo em termos de vencimentos e benefícios possível, isto é, subordinado ao 
equilíbrio financeiro da Autarquia, mediante aplicação dos princípios da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

2) Manutenção do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) de 2013, com todas as 
conquistas ali inscritas, mas sempre subordinadas ao equilíbrio econômico-
financeiro de Corecon e prestigiando a equipe, principal patrimônio da Autarquia, 
inclusive mediante o projeto de instituição do representante dos funcionários, 
amadurecido ao longo do exercício de 2014, embora só deva entrar na pauta 
deliberativa da Plenária no próximo exercício. 

3) Limitação das despesas com viagens dos Conselheiros e com eventos, inclusive no 
que concerne ao XXIV Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia em 
Goiânia , além da contenção de gastos com iniciativas caracterizadas pela geração 
de volume excessivo de externalidades vis-à-vis os benefícios passíveis de serem 
mais objetivamente internalizados pelo Conselho. 

4) Houve a contratação de três funcionários que estavam no cadastro reserva do 
concurso de 2012 em função de complementar o quadro funcional do Conselho, haja 
vista dois cargos do profissional de assistência ao economista estavam vagos e um 
cargo de fiscalização. 

5) Atualização e organização do cadastro dos economistas (pessoas físicas) 
compatibilizando-o com os cadastros do Sistema Cofecon/Corecon’s. 
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6) Ênfase absoluta na cobrança, fiscalização e renegociação de anuidades atrasadas 
com base no Plano de Recuperação de Créditos autorizado pelo Cofecon. 

7) Trabalhos procurando dar maior clareza e objetividade às despesas, inclusive 
examinando e ajustando classificações de gastos com o objetivo de criar um 
controle gerencial mais efetivo. 

8) No ano corrente, o Corecon atribuiu ênfase à celebração de convênios em benefício 
dos economistas associados, mas sem que os resultados tivessem aparentemente 
respondido aos esforços despendidos. 

9) Houve melhora gradual do exercício de 2014 quanto à elaboração na redação das 
atas das Plenárias. 

10) Foi realizado um curso interno para os funcionários sobre Licitações a fim de 
preparar melhor a equipe para o desafio das licitações. Além disto, foi comprado o 
livro de Direito Administrativo com comentários a Lei de licitações e contratos 
administrativos – Lei 8.666/1993. 

11) Não houve cursos para os economistas, conforme anunciado pela própria Comissão 
de Valorização Profissional no site do Conselho, pelo perecimento das instalações 
do Espaço do Economista, onde se encontra a Sala de Aula/Auditório. 

12) Na Semana do Economista tivemos o evento tradicional que por várias razões foi 
realizado na Praça entre a Rodoviária do Plano Piloto e o com um dia inteiro de 
orientação econômica ao público em geral, inclusive e principalmente a pessoas 
simples de menor nível de renda, que na maioria das vezes não têm acesso a esse 
tipo de informação, além da distribuição da Cartilha Dicas Econômicas. 

13) O Grupo de Conjuntura do Conselho realizou 10 (dez) discussões sobre temas da 
cena econômica brasileira. 

14) O Conselho promoveu três almoços com palestra, tendo o professor José Luís 
Oreiro como palestrante com o tema “A armadilha juros-câmbio: a continuidade do 
desequilíbrio macroeconômico brasileiro”, segundo o embaixador Samuel pinheiro 
Guimarães Neto como palestrante com tema “Desindustrialização, 
Desnacionalização e Comércio Exterior” e o terceiro palestrante Luiz Fernando 
Figueiredo com o tema “Conjuntura Econômica”.   
 

  Brasília, 31 de dezembro de 2014. 
 
 
 
 

Econ. Carlos Eduardo de Freitas 
Presidente 

CPF nº 026.864.907-30 
 


