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1- MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CORECON-AL

Marcos Antônio Moreira Calheiros
Presidente do CORECON-AL

Cleydner Marques de Magalhães Maurício
Vice-Presidente do CORECON-AL

O CORECON-AL é uma Autarquia Federal que atua na área de fiscalização da
profissão de Economista. Nosso trabalho tem sido difícil, nesses últimos anos de
incertezas na economia nacional e principalmente no âmbito estadual.
Reafirmamos nosso compromisso com o crescimento do CORECON-AL,
almejando fortalecer a classe e buscando a qualificação de nossos processos.
O objetivo do Relatório de Gestão 2018 é compartilhar com a sociedade o
desenvolvimento de nossas ações visando o fortalecimento da profissão do economista.
Nas próximas páginas, apresentamos com mais detalhes os resultados obtidos no
exercício 2018.

2 – VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
2.1 – Finalidade, competência e circunstâncias em que atua.
As ações dos Conselhos Federal e Regionais de Economia têm por fundamento a
missão institucional a eles atribuída pela Lei 1411/51 e como princípio básico de
legitimidade a preservação da incolumidade dos interesses da sociedade em função do
exercício profissional. A fundamentação detalhada desses princípios de legitimidade
pode ser encontrada na Nota Técnica 3 da consolidação. (Precedente: TRF 4ª, Região, 3ª
Turma, Apelação em Mandado de Segurança 95.04.53304-3/PR, DJU 25/11/98).
Compete aos Conselhos Regionais de Economia (art.10 da Lei 1411/51):
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a) organizar e manter o registro profissional dos economistas;
b) fiscalizar a profissão de economista;
c) expedir as carteiras profissionais;
d) auxiliar o COFECON na divulgação da técnica e cumprimento do programa referido
no art. 7º, letra "i" da Lei 1411/51;
e) impor as penalidades previstas na lei;
f) elaborar o seu regimento interno para exame e aprovação pelo COFECON.
São ainda atribuições dos CORECONs:
a) realizar o programa de atividades elaborado pelo COFECON no sentido de
disseminação da técnica econômica nos diversos setores da economia nacional
promovendo estudos e campanhas em prol da racionalização econômica do país (Decreto
31794/521, art. 36);
b) arrecadar as multas, anuidades, taxas e demais rendimentos, bem como promover a
distribuição das cotas de arrecadação conforme os critérios de repartição fixados na Lei
1411/51 (Decreto 31794/521, art. 36);
c) organizar e desenvolver cursos, palestras, seminários e discussões a respeito de ética
profissional (inclusive nas escolas de Economia), visando à formação da consciência dos
futuros economistas para os problemas fundamentais da Ética;
d) estabelecer normas reguladoras para os processos administrativos por meio dos quais
exerce suas competências de fiscalização, registro e administração, obedecidas as normas
desta consolidação (Decreto 31794/521, arts. 30 alíneas ́i, ́k ́ e ́l é 50).

2.2 – Identificação do CORECON-AL, sua Missão e visão
O Conselho Regional de Economia, com sede em Maceió, é uma autarquia pública
federal de fiscalização profissional e com jurisdição em todo o Estado de Alagoas.

Denominação Completa: Conselho Regional de Economia 12ª Região – Alagoas
Denominação Abreviada: CORECON-AL
Natureza Jurídica: Autarquia Federal

CNPJ: 12.189.635/0001-68

Principal Atividade: Fiscalização Profissional

Código CNAE: 9412-0/01

Telefones/Fax Contato: (82) 3221-3850 /3035-3583
Endereço Eletrônico: corecon-al@cofecon.gov.br
Endereço Postal: Rua Dias Cabral, 165 – Centro – Maceió – AL. CEP: 57020 - 250

Rua Dias Cabral, 165 – Centro – 1º andar – CEP: 57020-250 – Maceió - AL.
Telefone (82) 3221-3850 - E-mail: corecon-al@cofecon.gov.br

8

Missão
Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Estado de Alagoas e
assegurar o exercício legal e ético da profissão do economista no Estado.
Visão
Ser referência como entidade profissional que contribui de forma decisiva para o
desenvolvimento econômico com justiça social.
2.3 – Composição acionária do capital social
O item 2.3 não se aplica ao CORECON/AL por se tratar de uma Autarquia.
2.4 – Participação em outras sociedades
O item 2.4 não se aplica ao CORECON/AL por se tratar de uma Autarquia.
2.5 – Estrutura organizacional

PLENÁRIO DO
CONSELHO

COMISSÕES
PRESIDÊNCIA
ASSESSORIAS

DELEGADOS
REGIONAIS

APOIO
ADMINISTRATIVO

GERÊNCIA
EXECUTIVA

FISCALIZAÇÃO
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2.6 – Ambiente externo
Fatores externos como a crise econômica instaurada no País nos últimos anos e a
baixa procura pelo curso de Economia deixam o CORECON-AL numa situação delicada
em termos de melhorias em sua arrecadação.
2.7 – Modelo de negócios
Durante o exercício 2018 o CORECON-AL não desenvolveu um modelo de
negócios (ou cadeia de valor).
3 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA
3.1 – Como a estrutura de governança apoia a capacidade do CORECON-AL de
alcançar seus objetivos?
O CORECON-AL é formado pela Plenária que conta com 18 Conselheiros, 9
(nove) titulares e 9 (nove) suplentes, todos com formação em economia e com registro no
Conselho Regional e seu corpo administrativo formado por 2 (dois) funcionários. A
Plenária se reúne por no mínimo 7 (sete) vezes ao ano, onde aprecia todos os processos
elaborados pela área administrativa, tais como registros definitivos, cancelamentos de
registros, aprovações dos balancetes da entidade, entre outros. Nessas reuniões da
Plenária é onde são discutidos os planos estratégicos para as ações do CORECON-AL.
Os funcionários ficam encarregados da parte de expediente, tais como emissão de
anuidades (junto com a instituição financeira), emissão de boletos para pagamentos de
anuidades em atraso, de ART´s (Anotação de Responsabilidade Técnica) para projetos,
emissão de novas carteiras dos profissionais de economia, realizam os pagamentos da
entidade, entre outros.
3.2 – Principais objetivos estratégicos
a) Divulgar a profissão de economista em todo o Estado, com palestras para estudantes
do ensino médio;
b) Exigir dos órgãos públicos o registro no Conselho de Classe do profissional de
economia responsável por projetos de viabilidade econômico-financeiro;
c) Aumentar a receita, disponibilizando ao economista em débito perante ao Conselho, o
pagamento via cartão de crédito;
d) Realizar com mais ênfase a fiscalização sobre pessoas físicas e pessoas jurídicas.
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3.3 – Planos para implementar as prioridades estratégicas
a) Valorizar a Profissão de Economista em Alagoas, onde a atuação foi efetuada por
intermédio de debates e entrevistas em televisão, rádio e jornal, publicações em sites,
blogs, realização de cursos e eventos com temas atuais sobre a Conjuntura Econômica,
somando para qualificação dos nossos registrados como também da população de forma
geral;
b) Fomentar a atuação junto as Instituições de Ensino Superior, que possuem curso na
área de Ciências Econômicas, com finalidade de aproximar os estudantes e do órgão que
regulamenta a atuação profissional dos economistas;
c) Dentro do plano estratégico no âmbito da atuação da fiscalização, fiscalizar entidades
públicas e empresas que utilizem serviços profissionais de economista, a fim de verificar
eventuais casos de exercício ilegal da profissão e solicitar a devida regularização, bem
como fiscalizar as Pessoas Jurídicas que prestem serviços voltados para a área de
economia, com a intenção de identificar as empresas ainda não registradas e solicitar a
devida regularização perante o conselho.

3.4 – Descrição das estruturas de governança
O Conselho Regional de Economia da 12ª Região – Alagoas é constituído do
Plenário, seu órgão Deliberativo, integrado, no mínimo, por 9 (nove) Conselheiros,
substituíveis por suplentes em igual número, todos eleitos em conformidade com
disposições legais e regulamentação baixada pelo COFECON – Conselho Federal de
Economia (Art. 5º e § 4º do art. 6º da Lei nº 6.537/78).
Compete ao Plenário deliberar sobre os meios necessários para a organização e a
manutenção do registro profissional dos economistas, definir as medidas destinadas ao
desenvolvimento da fiscalização da profissão de economista, alterar este Regimento
Interno, eleger, dentre os Conselheiros Efetivos, o Presidente e o Vice-Presidente do
órgão, desempenhar as atribuições de Tribunal Regional de Ética, julgar os pedidos de
registro, autorizar a criação, supressão e a modificação de órgãos ou cargos na estrutura
organizacional do CORECON/AL; fixar os salários e gratificações dos funcionários, bem
como aprovar o quadro e os normativos de pessoal; deliberar sobre a proposta
orçamentária a ser submetida ao Conselho Federal de Economia - COFECON e o
programa de ação para o exercício; e deliberar sobre doações, legados, subvenções e
convênios, incluindo toda forma de auxílio financeiro a terceiros. O controle interno é
feito pela Comissão de Tomadas de Contas - CTC, constituída de 3 (três) membros,
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escolhidos entre os Conselheiros que integram o Plenário, com mandato de 1 (um) ano,
inadmitida a recondução, em escrutínio aberto e por maioria dos votos, com a competência
para exercer a função de controle interno do CORECON-AL.
3.5 – Principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas
Os principais canais de acesso que o cidadão dispõe para contato com o
CORECON/AL

são

o

site

(www.corecon-al.org.br),

o

e-mail

(corecon-

al@cofecon.gov.br) e através do telefone (82) 3221 – 3850.

4 – GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
4.1 - Quais são os riscos específicos que afetam a capacidade do CORECON-AL alcançar
seus objetivos no exercício e como o Conselho Regional lida com eles?

O CORECON-AL é uma Autarquia onde suas receitas são oriundas quase que
exclusivamente pelas anuidades pagas pelos profissionais registrados por força da
legislação. Sendo assim, a crise econômica dos últimos anos e a baixa procura pelo curso
de Economia são fatores determinantes que afetam diretamente na arrecadação deste
Conselho de Classe.
O CORECON-AL vem buscando diminuir a inadimplência dos profissionais já
registrados para arrecadar mais receitas e ao mesmo tempo vem fazendo um trabalho in
loco nas escolas, com a finalidade de demonstrar aos jovens o campo de atuação do
economista, a fim de desenvolver o interesse dos alunos na profissão.
4.2 – Gestão de riscos e controles internos: vinculação entre riscos e objetivos
estratégicos, riscos significativos quantificados e medidas de mitigação no exercício
a) Risco: alta inadimplência.
Objetivo: aumentar a arrecadação.
Mitigação: realizar cobrança de débitos facilitando os pagamentos a fim de firmar mais
acordos com economistas inadimplentes com suas anuidades.
b) Risco: baixa procura pelo curso de Economia pelos vestibulandos.
Objetivo: aumentar a procura pelo curso de Ciências Econômicas.
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Mitigação: palestra aos alunos do ensino médio demonstrando o campo de atuação de
um profissional de economia.

5 – RESULTADOS DA GESTÃO
5.1 – Até que ponto o CORECON-AL já alcançou seus objetivos estratégicos para o
período e quais as expectativas para os próximos exercícios?
O CORECON-AL terminou o exercício 2018 com déficit financeiro. Para os
próximos exercícios, a Autarquia vai colocar em prática um plano de cobranças de débitos
mais ativo e com a opção do recebimento das dívidas por meio de cartão de crédito, uma
forma garantida de receber a dívida e ao mesmo tempo que facilita para o economista na
realização do acordo perante o CORECON-AL.
5.2 – Resultados alcançados frente aos objetivos estratégicos (ou cadeia de valor) e
às prioridades da gestão.
O exercício 2018 iniciou com uma Proposta Orçamentária orçada em R$
303.160,00 (trezentos e três mil cento e sessenta reais).
A receita arrecadada foi de R$ 155.101,03 (cento e cinquenta e cinco mil, cento e
um reais e três centavos), ou seja, 51,16%) cinquenta e um e dezesseis por cento) da
receita orçada.
Em contrapartida a despesa foi de R$ 182.724,98 (cento e oitenta e dois mil,
setecentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos) correspondendo a 62,31%
(sessenta e dois e trinta e um por cento) da despesa prevista que foi de R$ 293.240,00
(duzentos e noventa e três mil, duzentos e quarenta reais).
As prioridades da Gestão são de melhorar a arrecadação por meio de cobranças e
execuções fiscais aos economistas inadimplentes, bem como realizar benfeitorias no
prédio onde se localiza a sede do Conselho e tentar disseminar a profissão do economistas
junto aos alunos do ensino médio.
5.3 – Principais programas e projetos/iniciativas.
O CORECON-AL realiza todo ano o Prêmio de Estímulo ao Estudante de
Economia, onde premia as 3 (três) melhores monografias inscritas pelos universitários.
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O CORECON-AL realiza parcerias com algumas instituições como a Qualicorp
no ramo de planos de saúde com desconto pra os economistas escola de inglês Wizard
entre outras.
5.4 – Indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos.
a) Economistas em Condições de Voto – ECVs
O índice de ECVs busca demonstrar a quantidade de economistas que estão
regulares com as suas anuidades. Perante o alto grau de inadimplência do Conselho fazse necessário ampliar o quadro de ECVs, que, como informado no item anterior, alcançou,
em 2018, um número de 252 economistas aptos a votar.
b) Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF): Gastos com Pessoal
Outro indicador utilizado como parâmetro foi a Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF). Este indicador tem o intuito de monitorar os gastos com pessoal, tomando como
base o limite estabelecido pela LRF. Neste sentido, as despesas totais de pessoal
aproximaram-se a 26,13% desta receita, estando abaixo do limite de 50% estabelecido
pela LRF.
c) Número de registros e índice de inadimplência:

2018
Total de Registros Pessoa Física

474

Registro de PF Contribuintes
Adimplentes
Inadimplentes
Índice de Inadimplência

212
262
55,27%

Registro PF Remidos em extinção/Ativos com desconto
Adimplentes
Inadimplentes
Índice de Inadimplência

55
46
9
8,33%

Total de Registros Pessoa Jurídica
Adimplentes
Inadimplentes
Índice de Inadimplência

10
3
7
70%
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5.5 – Avaliação equilibrada dos objetivos alcançados e do desempenho em relação
as metas.
O CORECON-AL avalia seus objetivos alcançados, bem como eu desempenho
durante o exercício em relação as metas durante a última reunião plenária do ano,
realizada no mês de dezembro.
5.6 – Monitoramento de metas não alcançadas.
O monitoramento das metas não alcançadas é realizado pela Plenária do
CORECON-AL, com apoio do seu setor administrativo.
5.7 – Justificativas para o resultado.
A diminuição de receita ao longo dos anos se deve a fatores externos que
influenciam negativamente nas atividades do CORECON-AL tais como a crise
econômica dos últimos anos, a desvalorização da profissão do economista em todo o País,
principalmente no Estado de Alagoas e muitos pedidos de cancelamento de registro por
diversos motivos como aposentadoria, desempenho de outra atividade profissional não
relacionada com a área de economia, falecimento, entre outros.
5.8 – Perspectiva para os próximos exercícios: desafios e incertezas que o
CORECON-AL provavelmente enfrentará ao perseguir o seu planejamento
estratégico.
O cenário para os próximos anos não se apresenta favorável a obtenção de receitas
no curto e médio prazo. No Estado de Alagoas, apenas a Universidade Federal de Alagoas
– UFAL, possui o curso de Ciências Econômicas. O empresariado atravessa um momento
de incertezas depois da crise econômica que o País enfrentou nos últimos anos, atrelado
a isso, a forte crise política no atual cenário nacional são determinantes para a queda de
faturamento das Pessoas Jurídicas e abertura de novas empresas, consequentemente seu
registro neste Conselho Regional.
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6 – ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
6.1 – Para onde o CORECON-AL deseja ir e como ele pretende chegar lá?
O CORECON-AL tem como objetivos principais o aumento em sua arrecadação,
uma nova sede mais moderna e bem localizada que facilite a logística para atender a todos
os economistas.
Devido à baixa procura pelo curso de economia e a crise econômica dos últimos
anos, nossa arrecadação diminuiu consideravelmente nos últimos anos. Sendo assim, o
CORECON-AL busca ainda alternativas para viabilizar seus objetivos, tais como parceria
com Governo Estadual para por exemplo, disponibilizar uma nova sede para a entidade.
6.2 – Estratégias para alcançar os principais objetivos do CORECON-AL e planos
de alocação de recursos para implementar essa estratégia no exercício, assim como
principais desafios e ações futuras.
A alocação de recursos no CORECON-AL se dá por meio das anuidades emitidas
para os economista e pessoas jurídicas que tenham como objeto social a área de economia
já registrados no órgão. A estratégia para alcançar os principais objetivos se faz através
da fiscalização da profissão. Assim para exercer sua profissão, o economista deverá ser
registrado junto ao CORECON-AL, bem como as pessoas jurídicas.
Os desafios encontrados pelo CORECON-AL são a baixa procura pelo curso de
Ciências Econômicas, consequentemente, poucos registros definitivos, bem como o
envelhecimento da maior parte dos economistas, hoje registrados no Conselho Regional,
e a crise econômica que afeta a economia do País nos últimos anos.
Nossas ações, no curto prazo, serão voltadas para cobranças mais efetivas dos
economistas em débito perante ao CORECON-AL.
6.3 – Gestão orçamentária e financeira.
A gestão orçamentária e financeira é realizada através da Presidência com auxílio
do setor contábil da entidade.
6.4 – Gestão de pessoas.
A gestão de pessoas visa a integração dos recursos humanos na administração do
Conselho, com o máximo estímulo em termos de vencimentos e benefícios possível, isto
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é, subordinado ao equilíbrio financeiro da Autarquia, mediante aplicação dos princípios
da Lei de Responsabilidade Fiscal como parâmetro.
a) Quadro de funcionários:

NOME

DATA DE
NASCIMENTO

DATA DA
ADMISSÃO

FORMA DE
INGRESSO

CARGO

José Geraldo
Marques Junior

17/08/1982

03/12/2013

CLT

Gerente Executivo

Nível Superior
Completo

25/04/1982

12/03/2003

CLT

Profissional de
Assistência aos
Economistas - PAE

Nível Médio Completo

Inaldo Romão da
Silva Filho

ESCOLARIDADE

b) Contratação de mão de obra temporária:
A terceirização de mão de obra no CORECON/AL é feita por meio de licitação
ou dispensa de licitação, quando os valores são compatíveis com os previstos em lei. Os
gastos com mão de obra temporária foram os seguintes:
Demonstrativo de Serviços Terceirizados no exercício 2018
Assessoria Contábil
MC Office Contabilidade Integrada S/S
R$ 10.560,00

c) Quadro despesas com pessoal:
DESPESAS COM PESSOAL EXECUTADA
Vencimentos e vantagens
Salários
13º salários
Abono constitucional de férias
Indenizações trabalhistas
Despesas Variáveis
Diárias de funcionários
Diárias de Conselheiros
Vale transporte
Vale alimentação
Obrigações Patronais
INSS

R$ 71.924,77
R$ 41.308,26
R$ 37.892,72
R$ 2.956,32
R$ 459,67
R$ 0,00
R$ 16.807,90
R$ 0,00
R$ 2.880,00
R$ 5.155,66
R$ 8.772,24
R$ 13.808,61
R$ 9.208,51
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FGTS
Pis/Folha

R$ 3.260,86
R$ 1.339,24

6.5 – Gestão de licitação e contratos.
O CORECON-AL possui uma Comissão de Licitação e Contrato formada:
Marcos Antônio Moreira Calheiros – Presidente
José Alex Tenório da Costa – Membro Efetivo
Mário Humberto Lima Silva – Membro Efetivo
Paulo Ramalho de Castro – Membro Suplente
Durante o exercício 2018 o CORECON-AL não realizou nenhuma licitação.
6.6 – Gestão de patrimônio e infraestrutura.
O CORECON/AL zela da melhor forma possível por seu patrimônio físico, como
bens móveis, materiais de escritório, arquivos, etc. Como não possui sede própria, se
utiliza de pequenas melhorias na infraestrutura do imóvel no qual funciona, como reparos
pontuais para preservação do prédio, bem como em melhorias para maior segurança
contra possíveis roubos e furtos.
6.7 – Gestão da tecnologia da informação.
O CORECON/AL utiliza o Siscaf desenvolvido pela empresa Implanta
Informática LTDA – CNPJ n° 37.994.043/0001-40. Este sistema é responsável pelo
controle de cadastro, emissão e recebimentos de anuidades do CORECON/AL. Foi
contratado pelo Conselho Federal de Economia, que disponibiliza sem ônus para os
CORECON’s.
6.8 – Gestão de custos.
A gestão de custos é realizada através da Presidência com auxílio do setor
administrativo da entidade.
6.9 – Sustentabilidade ambiental.
O CORECON/AL faz o uso de práticas e métodos administrativos que visam
reduzir ao máximo o impacto ambiental de suas atividades, dando ênfase a
sustentabilidade.
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7 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
7.1 – Declaração do contador ou opinião dos auditores externos

7.2 – Demonstrativos Contábeis.
As Demonstrações Contábeis referentes ao exercício do ano de 2018 estão no item
9 deste Relatório em ANEXOS E APÊNDICES, da seguinte forma:
Anexo I – Balancete Analítico de Verificação;
Anexo II – Comparativo das Receitas Orçadas com Arrecadadas;
Anexo III – Comparativo das Despesas Autorizadas com Realizadas;
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Anexo IV – Balanço Orçamentário;
Anexo V – Balanço Financeiro;
Anexo VI – Balanço Patrimonial;
Anexo VII – Balanço Patrimonial Comparado;
Anexo VIII – Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
7.3 – Notas Explicativas

As informações contábeis estão de acordo com o exigido pela Lei nº 4.320/64.
8 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
8.1 – Como o CORECON-AL determina os temas a serem incluídos no relatório
integrado e como estes temas são quantificados ou avaliados?
O CORECON-AL possui uma estrutura pequena. O Conselho Regional se limita
a acompanhar a situação dos economistas registrados no órgão, se está ativo ou cancelado
no sistema, a situação das pessoas jurídicas, que não são muitas e realizar o controle
orçamentário e financeiro da Autarquia. Não há, portanto, um trabalho mais profundo
para determinação desses temas.
8.2 – Resumo do processo para determinar a materialidade das informações e
descrição dos limites do relato e de como esse limite foi determinado.
Através do acompanhamento de dados do CORECON-AL no decorrer dos anos,
tais como números de inscritos, situação financeira entre outros. Trabalho realizado pelo
setor administrativo, com supervisão da Plenária de Conselheiros e Presidência, com
apoio do setor contábil. Por ter uma estrutura pequena, o CORECON-AL não desenvolve
um trabalho específico de descrição dos limites do relato e nem determinação desse
limite.
8.3 – Tratamento de determinações e recomendações do TCU.
O Relatório de Gestão do Exercício de 2018 foi elaborado de acordo com as
disposições da Decisão Normativa TCU Nº 170, de 19 de setembro de 2018, e da Portaria
TCU Nº 369, de 17 de dezembro de 2018.
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9 – ANEXOS E APÊNDICES
9.1 – Glossário
Anexo I – Balancete Analítico de Verificação;
Anexo II – Comparativo das Receitas Orçadas com Arrecadadas;
Anexo III – Comparativo das Despesas Autorizadas com Realizadas;
Anexo IV – Balanço Orçamentário;
Anexo V – Balanço Financeiro;
Anexo VI – Balanço Patrimonial;
Anexo VII – Balanço Patrimonial Comparado;
Anexo VIII – Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
Anexo I – Balancete Analítico de Verificação
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Anexo II – Comparativo das Receitas Orçadas com Arrecadadas
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Anexo III – Comparativo das Despesas Autorizadas com Realizadas
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Anexo IV – Balanço Orçamentário
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Anexo V - Balanço Financeiro
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Anexo VI – Balanço Patrimonial
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Anexo VII – Balanço Patrimonial Comparado
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Anexo VIII – Demonstrativo das Variações Patrimoniais
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10 – OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO
10.1 – Rol de Responsáveis

1º Terço (triênio 2018 – 2020)
Membros Efetivos
Josildo Medeiros Lima

Registro no CORECON Nº 225

Marcos Antônio Moreira Calheiros

Registro no CORECON Nº 308

Mário Humberto Lima Silva

Registro no CORECON Nº 900
Membros Suplentes

Paulo Prazeres Ramalho de Castro

Registro no CORECON Nº 70

Everaldo de Souza Barbosa

Registro no CORECON Nº 555

Rômulo Batista Sales

Registro no CORECON Nº 975

2º Terço (triênio 2017 – 2019)
Membros Efetivos
José Alex Tenório da Costa

Registro no CORECON Nº 712

Laurentino Rocha da Veiga

Registro no CORECON Nº 303

Gilda Santana de Souza Targino da Rocha

Registro no CORECON Nº 266

Membros Suplentes
Frederico Ferreira Barbosa

Registro no CORECON Nº 135

Carlos Augusto Carvalho de Bulhões

Registro no CORECON Nº 63
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José Ulisses Ávila Pereira

Registro no CORECON Nº 379

3º Terço (triênio 2016 – 2018)
Membros Efetivos
Maurílio Procópio Gomes

Registro no CORECON Nº 229

Cleydner Marques de Magalhães Maurício

Registro no CORECON Nº 609

Mário Vieira de Almeida

Registro no CORECON Nº 711
Membros Suplentes

José Hélder Pessoa Nunes

Registro no CORECON Nº 341

José Gomes Filho

Registro no CORECON Nº 333

Marcello Lourenço de Olivença

Registro no CORECON Nº 718

Em 2018, a Presidência foi composta pelos seguintes Conselheiros:
Presidente: Marcos Antônio Moreira Calheiros
CPF: 140.490.664-91
Registro no CORECON/AL: 308
Período de Responsabilidade: 01/01/2018 à 31/12/2018
Ata de Nomeação: 05/12/2017
Endereço Residencial: Avenida Dr. Humberto Guimarães, 1137 – Edf. Barroca, Apt. 901,
Bairro: Ponta Verde, Maceió/AL. CEP: 57.035-030
Vice-presidente: Cleydner Marques de Magalhães Maurício
CPF: 451.550.384-72
Registro no CORECON/AL: 609
Período de Responsabilidade: 01/01/2018 à 31/12/2018
Ata de Nomeação: 05/12/2017
Endereço Residencial: Rua Vital Barbosa, 1165 - Apto 303 –
Bairro: Ponta Verde, Maceió/AL. CEP: 57.035-400

Rua Dias Cabral, 165 – Centro – 1º andar – CEP: 57020-250 – Maceió - AL.
Telefone (82) 3221-3850 - E-mail: corecon-al@cofecon.gov.br

31

Comissões de Trabalho Permanentes:
Comissão de Tomada de Contas – CTC:
Cleydner Marques de Magalhães Mauricio – Presidente
Laurentino Rocha da Veiga – Membro Efetivo
Josildo Medeiros Lima - Membro Efetivo
José Ulisses Ávila Pereira - Membro Suplente.

Comissão de Licitação e Contrato:
Marcos Antônio Moreira Calheiros – Presidente
José Alex Tenório da Costa – Membro Efetivo
Mário Humberto Lima Silva – Membro Efetivo
Paulo Ramalho de Castro – Membro Suplente
10.2 – Parecer ou relatório da unidade de auditoria interna
Durante o exercício de 2018, o item 10.2 não se aplicou à realidade do Conselho
Regional de Economia da 12ª Região - AL. A auditoria é realizada pelo Conselho Federal
de Economia – COFECON. Durante o exercício 2018 não houve auditoria realizada pelo
COFECON.
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10.3 – Parecer de Colegiado
ATA DA 155ª (CENTÉSIMA QUINQUASÉGIMA QUINTA) REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 12ª
REGIÃO – AL, CNPJ de Nº 12.189.635/0001 - 68 (REALIZADA EM 05 DE
DEZEMBRO DE 2017). ABERTURA: Às oito horas do dia cinco de dezembro
do ano de dois mil e dezessete, nas dependências do Maceió Mar Hotel, situado
à Av. Álvaro Otacílio, 2991 – Ponta Verde, na cidade de Maceió – AL, reuniu-se
o Plenário do Conselho Regional de Economia da 12ª Região - AL para a
realização da 155ª (centésima quinquagésima quinta) Sessão Extraordinária,
sob a presidência do Conselheiro Efetivo com registro mais antigo, Economista
Josildo Medeiros Lima. O Presidente da Sessão recepcionou os Conselheiros
presentes dando-lhe boas vindas, agradeceu a presença de todos. Às oito horas
e trinta minutos o Presidente abriu a Sessão e convidou o funcionário, José
Geraldo Marques Junior, Gerente Executivo, para secretariar os trabalhos.
PARTICIPANTES: Compareceram os Conselheiros Maurílio Procópio Gomes,
Marcos Antonio Moreira Calheiros, José Alex Tenório da Costa, Laurentino
Rocha da Veiga, Cleydner Marques de Magalhães Maurício, José Gomes Filho,
Mário Humberto Lima Silva, Paulo Prazeres Ramalho de Castro, Josildo
Medeiros Lima, Everaldo de Souza Barbosa, Carlos Augusto Carvalho de
Bulhões, Rômulo Batista Sales, José Ulisses Ávila Pereira, Gilda Santana de
Souza Targino da Rocha, Frederico Ferreira Barbosa, José Helder Pessoa
Nunes e Marcello Lourenço de Oliveira. Compareceram também o DelegadoEleitor Efetivo, o economista Hermann Braga de Lyra Júnior e o Delegado-Eleitor
Suplente, o economista Denivaldo Targino da Rocha. O Conselheiro Mário Vieira
de Almeida não pôde comparecer devido a uma forte virose que o deixou
debilitado. ORDEM DO DIA: (a) Posse dos Conselheiros eleitos nas eleições
2017 para composição do 1º terço de Conselheiros com mandato para o período
de 2018 a 2020; (b) Eleição e posse do Presidente e Vice-Presidente do
Conselho Regional de Economia – 12ª Região – AL para o exercício de 2018;
(c) Composição dos membros da Comissão de Tomada de Contas para o
exercício de 2018; (d) Composição dos membros da Comissão de Licitação e
Contrato para o exercício de 2018. O Presidente da Sessão deu posse aos
economistas eleitos para o triênio 2018 a 2020, na seguinte ordem:
Conselheiros Efetivos – Josildo Medeiros Lima, CPF de nº 133.730.644-49, RG
de nº 162924 SSP/AL, casado, domiciliado na Av. Luiz Ramalho Castro, 1015,
Bairro: Jatiúca; CEP: 57.036-380; Marcos Antônio Moreira Calheiros, CPF de nº
140.490.664-91, RG de nº 374.635 SSP/AL, casado, domiciliado na Av. Dr.
Humberto Guimarães, 1137 - Apt° 901, Bairro: Ponta Verde, CEP: 57.035-030 e
Mário Humberto Lima Silva, CPF de nº 828.033.584-68, RG de nº 1.097.633
SSP/AL, casado, domiciliado na Rua Com. Álvaro Peixoto, 990 - Veredas Farol
I, BLC.C - Apt° 303, Bairro: Gruta de Lourdes, CEP: 57.052-740. Conselheiros
Suplentes – Paulo Prazeres Ramalho de Castro, CPF de nº CPF de nº
003.195.974-15, RG de nº 94435 SSP/AL, casado, domiciliado na Rua Dr.Luiz
Mascarenhas, 66 - Edf. Heckel Tavares - Apt° 103, Bairro: Farol, CEP: 57.055030; Everaldo de Souza Barbosa, CPF de nº 192.863.178-91, RG de nº 1049271
SSP/AL, casado, domiciliado na Rua Deputado José Lages, 108, Aptº 502,
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Bairro: Ponta Verde, CEP: 57.035-030 e Rômulo Batista Sales, CPF de nº
932.180.954-68, RG de nº 1099743 SSP/AL, casado, domiciliado na Rua
Wolmer de Magalhães Maurício, 52, Bairro: Feitosa, CEP: 57.043-500.
Continuando, o Presidente da Sessão informou a nova composição do Plenário
do Conselho Regional de Economia, conforme relacionado: Conselheiros
Efetivos: Economistas Josildo Medeiros Lima, CPF de nº 133.730.644-49, RG
de nº 162924 SSP/AL, casado, domiciliado na Av. Luiz Ramalho Castro, 1015,
Bairro: Jatiúca; CEP: 57.036-380; Marcos Antônio Moreira Calheiros, CPF de nº
140.490.664-91, RG de nº 374.635 SSP/AL, casado, domiciliado na Av. Dr.
Humberto Guimarães,1137 - Apt° 901, Bairro: Ponta Verde, CEP: 57.035-030;
Mário Humberto Lima Silva, CPF de nº 828.033.584-68, RG de nº 1.097.633
SSP/AL, casado, domiciliado na Rua Com. Álvaro Peixoto, 990 - Veredas Farol
I, BLC.C - Apt° 303, Bairro: Gruta de Lourdes, CEP: 57.052-740; José Alex
Tenório da Costa, CPF de nº 540.243.314-34, RG de nº 882.455 SSP/AL,
casado, domiciliado na Rua Hugo Correia Paes, 441 - Aptº 906 - Edf. Rechelieu,
Bairro: Farol, CEP: 57.050-730; Laurentino Rocha da Veiga, CPF de nº
045.289.994-04, RG de nº 116.392 SSP/AL, casado, domiciliado na Rua Dr.
Antônio Cansanção, Edf.Lyons - Aptº 302, Bairro: Ponta Verde, CEP: 57.046390; Gilda Santana de Souza Targino da Rocha, CPF de nº 133.658.514-53, RG
de nº 160149 SSP/AL, casada, domiciliada na Avenida Antônio Gomes de
Barros, 123 - Apt° 704 - Edf. Positano, Bairro: Jatiúca, CEP: 57.036-000; Maurílio
Procópio Gomes, CPF de nº 209.361.094-91, RG de nº 127286 SSP/AL, casado,
domiciliado na Rua Anibal Torres, 119 - Apt° 101 Res. Jardim Petrópolis I, Bairro:
Tabuleiro dos Martins, CEP: 57.080-890; Cleydner Marques de Magalhães
Mauricio, CPF de nº 451.550.384-72, RG de nº 2000001283507 SSP/AL,
casado, domiciliado na Rua Vital Barbosa, 1165 - Aptº 303, Bairro: Ponta Verde,
CEP: 57.035-400 e Mário Vieira de Almeida, CPF de nº 045.133.807-30, RG de
nº 2499351 IFP/RJ, casado, domiciliado na Rua Durval Guimarães, 1002 - Apt°
902 - Edf. Tâmisa, Bairro: Ponta Verde, CEP: 57.035-060. Conselheiros
Suplentes: Economistas Paulo Prazeres Ramalho de Castro, CPF de nº
003.195.974-15, RG de nº 94435 SSP/AL, casado, domiciliado na Rua Dr.Luiz
Mascarenhas, 66 - Edf. Heckel Tavares - Apt° 103, Bairro: Farol, CEP: 57.055030; Everaldo de Souza Barbosa, CPF de nº 192.863.178-91, RG de nº 1049271
SSP/AL, casado, domiciliado na Rua Deputado José Lages, 108, Aptº 502,
Bairro: Ponta Verde, CEP: 57.035-030; Rômulo Batista Sales, CPF de nº
932.180.954-68, RG de nº 1099743 SSP/AL, casado, domiciliado na Rua
Wolmer de Magalhães Maurício, 52, Bairro: Feitosa, CEP: 57.043-500; Frederico
Ferreira Barbosa, CPF de nº 038.864.924-00, RG de nº 298366 SSP/AL, casado,
domiciliado na Rua Zacarias de Azevedo, 399 – sala 210, Bairro: Centro, CEP:
57.000-000; Carlos Augusto Carvalho de Bulhões, CPF de nº 002.529.054-15,
RG de nº 87385 SSP/AL, casado, domiciliado na Rua Fernando Junior, 150,
Bairro: Gruta de Lourdes, CEP: 57.052-715; José Ulisses Ávila Pereira, CPF de
nº 002.434.934-87, RG de nº 76104 SSP/AL, casado, domiciliado na Rua Paulina
Maria de Mendonça, 55 - Aptº 101, Bairro: Jatiúca, CEP: 57.037-110; José
Gomes Filho, CPF de nº 039.954.104-72, RG de nº 190.367 SSP/AL, casado,
domiciliado na Rua Pres. Augustinho da Silva Neves - 440, Bairro: Poço, CEP:
57.031-240, José Helder Pessoa Nunes, CPF de nº 208.528.604-63, RG de nº
311453 SSP/AL, casado, domiciliado na Rua “A” – 509 – Lot. Carmina Teixeira
de Araújo, Bairro: Poço, CEP: 57.030-370 e Marcello Lourenço de Oliveira, CPF
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de nº 636.003.154-04, RG de nº 872907 SSP/AL, domiciliado na Rua Machado
Lemos, 245 – Edf. Vitreo, Apt. 404, Bairro: Ponta Verde, CEP: 57035-120.
Continuando, o Presidente da Sessão facultou aos Conselheiros presentes, que
se julgassem aptos a se candidatar aos cargos de Presidente e de VicePresidente, apresentassem suas candidaturas. Findo o tempo para
apresentação de candidaturas e não havendo manifestação individualizada, os
presentes indicaram o nome dos Economistas MARCOS ANTÔNIO MOREIRA
CALHEIROS para ocupar o cargo de Presidente e do Economista CLEYDNER
MARQUES DE MAGALHÃES MAURÍCIO para ocupar o cargo de VicePresidente. Prosseguindo, o Presidente da sessão colocou à aprovação os
nomes dos Economistas Marcos Antônio Moreira Calheiros e Cleydner Marques
de Magalhães Maurício para o Cargo de Presidente e Vice-Presidente
respectivamente. Tendo sido eleitos por unanimidade. Continuando, o
Economista Josildo Medeiros Lima, dando por cumprida sua função, passou a
palavra ao Presidente eleito Marcos Antônio Moreira Calheiros que agradeceu
mais uma vez os votos de confiança depositado em seu nome. Prosseguindo,
prometeu fazer uma gestão séria, transparente, sem discriminação e eficaz, na
busca dos objetivos e cumprimento da missão do CORECON/AL. Sequenciando,
o Presidente facultou aos presentes, para se manifestarem sobre seus desejos
de vir a compor as Comissões acima descritas, ao tempo em que destacou a
importância das mesmas para a boa gestão do Conselho. Após conhecidos os
nomes dos possíveis componentes, foram colocados para referendo dos
presentes os nomes dos seguintes economistas: Para a Comissão de Tomada
de Contas: Cleydner Marques de Magalhães Mauricio - Presidente, Laurentino
Rocha da Veiga e Josildo Medeiros Lima - Membros Efetivos; José Ulisses Ávila
Pereira - Membro Suplente. Para a Comissão de Licitação e Contrato:
Membros Efetivos: Marcos Antônio Moreira Calheiros - Presidente, José Alex
Tenório da Costa e Mário Humberto Lima Silva; Membro Suplente: Paulo
Ramalho de Castro. Os responsáveis pela Tesouraria, bem como a assinatura
dos cheques serão o Presidente do CORECON-AL, o Economista Marcos
Antônio Moreira Calheiros, CPF de nº 140.490.664-91, RG de nº 374.635
SSP/AL, casado, domiciliado na Av. Dr. Humberto Guimarães,1137 - Apt° 901,
Bairro: Ponta Verde, CEP: 57.035-030 e o Vice-Presidente do CORECON-AL, o
Economista Cleydner Marques de Magalhães Mauricio, CPF de nº 451.550.38472, RG de nº 2000001283507 SSP/AL, casado, domiciliado na Rua Vital
Barbosa, 1165 - Aptº 303, Bairro: Ponta Verde, CEP: 57.035-400. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente, Economista MARCOS ANTÔNIO MOREIRA
CALHEIROS, encerrou os trabalhos, dos quais eu, José Geraldo Marques
Junior, Gerente Executivo, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme,
vai assinada por mim, pelo Presidente da Sessão, pelo Presidente eleito, os
demais Conselheiros presentes e pelo Delegado-Eleitor Efetivo do
CORECON/AL. Maceió - AL, cinco de dezembro de dois mil e dezessete.
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10.4 – Relatório de avaliação de resultados e contrato de gestão.
Durante o exercício de 2018, o item 10.4 não se aplicou à realidade do Conselho
Regional de Economia da 12ª Região – AL.
10.5 – Pronunciamento de autoridade supervisora de contrato de gestão.
Durante o exercício de 2018, o item 10.5 não se aplicou à realidade do Conselho
Regional de Economia da 12ª Região – AL.
10.6 – Relatório de banco operador de recursos de fundos.
Devido a problemas de ordem técnica o banco operador não conseguiu emitir o
relatório solicitado.
10.7 – Relatório de instância ou área de correição.
Durante o exercício de 2018, o item 10.7 não se aplicou à realidade do Conselho
Regional de Economia da 12ª Região – AL.
10.8 – Relatório de auditor independente.
Durante o exercício de 2018, o item 10.8 não se aplicou à realidade do Conselho
Regional de Economia da 12ª Região – AL.
10. 9 – Declarações de integridade
10.9.1 – Declaração de integridade do relato integrado pelos responsáveis pela
governança conforme estabelece a Estrutura Internacional para o Relato Integrado
do IIRC.
Durante o exercício de 2018, o item 10.9.1 não se aplicou à realidade do Conselho
Regional de Economia da 12ª Região – AL.
10.10 – Relatório resumido do Comitê de Auditoria.
Durante o exercício de 2018, o item 10.10 não se aplicou à realidade do Conselho
Regional de Economia da 12ª Região – AL.
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10.11 – Relatório anual sobre o sistema de controle internos.
Durante o exercício de 2018, o item 10.11 não se aplicou à realidade do Conselho
Regional de Economia da 12ª Região – AL.

11 – INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

11.1 – Relatório espelho do monitoramento – simplificado do PPA 2016-2019.
Durante o exercício de 2018, o item 11.1 não se aplicou à realidade do Conselho
Regional de Economia da 12ª Região – AL.
11.2 – Informações sobre projetos desenvolvidos pelas fundações de apoio regidas
pela Lei 8.958/1994.
Durante o exercício de 2018, o item 11.2 não se aplicou à realidade do Conselho
Regional de Economia da 12ª Região – AL.
11.3 – Informações sobre a gestão do orçamento do fundo.
A gestão do orçamento é realizada em Reunião Plenária com a presença dos
Conselheiros e do setor contábil representada pela empresa contratada.
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