
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 
 

O Relatório Anual de Gestão apresenta os resultados alcançados no Exercício 2020. Face ao cenário marcado 
pela pandemia do Covid-19, o Corecon-PB readaptou seu Plano de Gestão promovendo algumas ações 
institucionais, dentre as quais, destacam-se: 

A) Ações Institucionais 
 

1. Eventos Realizados 
 

- Realização da Solenidade  virtual do Centenário de Celso Furtado; 

- Solenidade virtual em comemoração ao dia do economista; 

     -  Solenidade alusivo aos 40 anos do Corecon-PB; 

  - Realização de Webinars “ A Economia que queremos”  
 

  - Realização de Entrevistas com os candidatos a prefeito de João Pessoa-PB 
 

 - Reuniões e debates junto ao Fórum Estadual do Pensamento Econômico com a participação de 
profissionais de várias aéreas, entidades de classes e outras instituições. 

 

B) Ações Administrativas 

- Adoção do Trabalho em Home Office face a pandemia do Covid 19; 

- Aquisição de um canal Whatssap do Corecon-PB 

- Atualização do site do Corecon com o objetivo de melhorar sua aparência e o incremento de novos 
conteúdos; 

- Aprimoramento do canal do Corecon-PB no Youtube; 

-Mudança da Gerência Executiva, com a saída do ex-gerente Thales Batista e a contratação da Gerente 
Niedja Mayara; 

Novos Convênios, dentre eles: 

      - SMN produção de Dasboards de pesquisas de opinião de economistas. 

      - Executivo S.A para concessão de descontos aos economistas nos cursos de capacitação e 
aprimoramento profissional para o Mercado de Trabalho. 

 

C) Ações de fiscalização e cobrança 

- Cobranças de débitos em atrasos aos economistas devedores e a inserção de 35 economistas em 
Dívida Ativa, no montante de R$ 160.611,40. 

 

D) Resultados do Quadro de Registros 

Panorama dos novos registros, Remissão  e Cancelamentos 

Quadro de registros - 2020 

·         Novos registros 8 

·         Cancelamento de registro 12 

·         Ativo com Desconto (remido) 4 

Quadro de registros - 2019 

·         Novos registros 14 

·         Cancelamento de registro 45 

·         Ativo com Desconto (remido) 6 

Quadro de registros - 2018 



·         Novos registros 20 

·         Cancelamento de registro 25 

·         Ativo com Desconto (remido) 11 

Quadro de registros - 2018/19/20 

·         Novos registros 42 

·         Cancelamento de registro 82 

·         Ativo com Desconto (remido) 21 
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