
 

 
 

ATA DA 414ª (QUADRINGENTÉSIMA DECIMA QUARTA) SESSÃO 1 
ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 12ª REGIÃO – AL – 2 
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2021. ABERTURA: Às oito horas do dia 3 
trinta de setembro do ano de dois mil e vinte e um, nas dependências do Hotel 4 
Jatiúca, situado à Av. Álvaro Otacílio, 5500 – Jatiúca, CEP: 57036 - 850, na cidade 5 
de Maceió – AL, reuniu o Plenário do Conselho Regional de Economia da 12ª – 6 
Região – AL para a realização da 414ª (quadringentésima decima quarta) Sessão 7 
Ordinária, sob a coordenação do Presidente, Economista, Marcos Antônio Moreira 8 
Calheiros, tomando todas as precauções e as recomendações sanitárias, contra a 9 
COVID-19. O Presidente recepcionou os Conselheiros presentes, dando-lhes 10 
boas vindas pelo diletantismo de todos. Ás oito horas e trinta minutos o Presidente 11 
abriu a Sessão e convidou o Profissional de Assistência ao Economista, Inaldo 12 
Romão da Silva Filho, para secretariar os trabalhos. PARTICIPANTES: 13 
Conselheiros: Marcos Antônio Moreira Calheiros, Cleydner Marques de 14 
Magalhães Maurício, José Alex Tenório da Costa, Jose Helder Pessoa Nunes, 15 
José Ulisses Ávila Pereira, Laurentino Rocha da Veiga, Lima, José Gomes Filho, 16 
José Clailton Moreira Fernandes, Mario Humberto Lima Silva e Ivaldo Pinto de 17 
Barros. Solicitando uma prece e um minuto de silencio, pelo falecimento de 18 
familiares de conselheiros, e amigos. Sendo realizado um minuto de silencio 19 
usando a palavra o Presidente Marcos Antônio Moreira Calheiros, registrou o 20 
profundo sentimento pelo falecimento do Economista Fernando Bastos. O 21 
Conselheiro Cleydner Marques de Magalhães Mauricio solicitou a palavra e 22 
registrou as condolências pelo falecimento do ex-Presidente do Tribunal de Justiça 23 
de Alagoas Orlando Cavalcanti Manso. O Presidente Marcos Antônio Moreira 24 
Calheiros, fez o uso da palavra e comunicou ao plenário que revisando a lista dos 25 
inscritos do CORECON/AL, verificou-se que ainda constam os nomes dos 26 
seguintes economistas, falecidos: Edson Correia da Silva e Isnaldo Alencar Rosa, 27 
comprovadamente falecidos, perante a sociedade alagoana, assim, devemos da 28 
baixa nos mesmos. O plenário concordou com a proposta do Presidente, pois 29 
realmente são fatos notórios. ORDEM DO DIA ITEM I: O Presidente colocou os 30 
seguintes processos para serem relatados a) Processo Nº 176/2021 – 31 
Interessado: Conselho Regional de Economia da 12ª – Região/AL – Assunto: 32 
Aprovação do Balancete do 2º Trimestre – Relator: José Ulisses Ávila b) 33 
Processo Nº 177/2021 – Interessado: Marcos Bezerra Normande – Assunto: 34 
Cancelamento de Registro – Relator: Cleydner Marques de Magalhães 35 
Mauricio. c) Processo Nº 178/2021 - Interessado: Empresa Peixoto Fernandes 36 
& Cia LTDA– Assunto: Registro Definitivo Ad Referendum – Relator: Ivaldo 37 
Pinto de Barros. d) Processo Nº 179/2021 – Interessado: Conselho Regional 38 
de Economia da 12ª – Região/AL – Assunto: Aprovação da 1º Reformulação 39 
Orçamentaria 2021 – Relator: José Alex Tenório da Costa. Em seguida o 40 
Presidente colocou para aprovação, os referidos processos, que foram aprovados 41 
por todos os conselheiros presentes. OUTROS ASSUNTOS ITEM II: O Presidente 42 
Marcos Antônio Moreira Calheiros, fez o uso da palavra e relatou que recebemos 43 
o oficio nº 0115/COFECON, que se trata das eleições 2021: divulgação pelos 44 
Corecons. O CORECON/AL, está seguindo todas as orientações, citadas no 45 
oficio, inclusive fazendo a divulgação da eleição em nosso site, e no boletim 46 
economistas em ação. O Presidente da Comissão Eleitoral o Conselheiro José 47 
Alex Tenório da Costa fez o uso da palavra, e mencionou que a Comissão Eleitoral 48 
vem cumprindo todas as exigências legais, dentro do prazo, e lembrou ao plenário 49 
que a eleição será realizado nos dias 27/10/2021, a partir das 08 (oito) horas, até 50 



 

 
 

o dia 29/10/2021, ás 20 (vinte) horas (horário oficial de Brasília – DF), de forma 51 
virtual no sitio eletrônico www.votaeconomista.org.br. Continuando, o Presidente 52 
relatou que recebemos o oficio nº 0116/COFECON, que se trata da Resolução 53 
nº 2.085/2021 – Fixa os Valores de Anuidades, Emolumentos e Multas 54 
Devidos por Pessoas Físicas e Jurídicas para o Exercício 2022. O 55 
CORECON/AL, criou a Resolução 003/2021 de 21 de setembro de 2021, seguindo 56 
as diretrizes da resolução do COFECON, que Fixa os Valores das Anuidades, 57 
bem como os Valores dos Emolumentos Devidos pelas Pessoas Físicas e 58 
Jurídicas para o Exercício 2022. Sequenciando o Presidente propôs ao plenário 59 
que a anuidade 2022, não sofresse reajuste devido à crise que se encontramos 60 
por conta da Pandemia, e a crise econômica que está afetando a nossa categoria. 61 
Que foi aceito por todos os Conselheiros presentes, ficando a anuidade 2022, igual 62 
a desse ano, no valor de R$ 499,92 (quatrocentos e noventa e nove reais e 63 
noventa e dois centavos). Continuando, o Presidente relatou que recebemos o 64 
oficio nº 0117/COFECON, que se trata da Resolução nº 2.086/2021 – Altera 65 
dispositivos da Resolução nº 1.945 para o registro do profissional 66 
estrangeiro. O CORECON/AL, quando for necessário, seguirá todas as diretrizes 67 
contidas na supracitada resolução. Continuando, o Presidente relatou que 68 
recebemos 03 inscrições para participação do IX Prêmio de Estimulo ao 69 
Estudante de Economia 2021, que as monografias, serão encaminhadas a 70 
Comissão do IX Prêmio para serem apreciadas e julgadas. O Presidente da 71 
Comissão do IX Prêmio de Estimulo ao Estudante de Economia 2021, o 72 
Conselheiro Laurentino Rocha da Veiga, acusou em ata o recebimento das 73 
monografias, e mencionou que fará uma reunião com a supracitada comissão para 74 
dá andamento ao certame. Continuando, o Presidente relatou que recebemos o 75 
oficio nº 0901/COFECON, que se trata do encaminhamento do comprovante 76 
de deposito: IX Prêmio de Estimulo ao Estudante de Economia 2021, no 77 
supracitado ofício o COFECON, fez uma transferência bancaria na conta do 78 
CORECON/AL no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de patrocínio do 79 
COFECON, ao referenciado IX Prêmio. Continuando, o Presidente relatou que 80 
recebemos o oficio nº 0121/COFECON, que se trata da comunicação da 81 
realização de auditoria pelo TCU no âmbito dos Conselhos de Fiscalização 82 
Profissional. Avaliação de sistemática adotada na cobrança de inadimplente. 83 
O CORECON/AL, realizou nos últimos 10 anos, 02 execuções fiscais, evitando 84 
prescrições de anuidades. Continuando, o Presidente Marcos Antônio Moreira 85 
Calheiros, relatou que foram enviadas para a nossa categoria, via WhatsApp e no 86 
boletim Economistas em Ação palestras com os renomados palestrantes Heron do 87 
Carmo e Newton Marques, tendo bastante aceitação junto a categoria. Historiando 88 
o Presidente Marcos Antônio Moreira Calheiros, relatou o cancelamento de 89 
registros e os registros definitivos de pessoas físicas e jurídicas, e os registros 90 
ativos com descontos do início do corrente ano, até a presenta data:  Total de 91 
registros definitivos pessoas físicas 03, total de registros definitivos pessoas 92 
jurídicas 03, total de cancelamentos de registros 07, total de cancelamentos de 93 
registros por óbitos 06 e total de registros ativos com desconto 04. O Conselheiro 94 
Ivaldo Pinto de Barros, demonstrou a sua preocupação com a sobrevivência do 95 
CORECON/AL, para os próximos anos. No que foi acompanhado por todos os 96 
membros do plenário. Continuando o Presidente Marcos Antônio Moreira 97 
Calheiros, fez o uso da palavra e realizou uma Manifestação a ser incluída na 98 
ata de reunião para aprovação da contratação do aluguel, manifestação essa 99 
que teve o analise do Assessor Jurídico Eduardo Alberto Kersevani. Este 100 



 

 
 

Conselho deste a sua fundação vem ocupando o imóvel de propriedade do 101 
Sindicado dos Economistas de Alagoas através de contrato de locação, o qual 102 
sempre foi sendo renovado. Atualmente nos vemos na necessidade de renovar o 103 
contrato de locação, ou procurar um novo local para instalar nosso Conselho. Para 104 
analisar a melhor opção para o Conselho realizamos diversas buscas em imóveis 105 
na região que atendesse as necessidades do Conselho. Ocorre que o imóvel que 106 
nos é disponibilizado pelo Sindicato é composto por 04 salas e um auditório para 107 
80 pessoas e a proposta de aluguel é de R$ 900,00 (novecentos reais) mensais 108 
pelo período de 36 meses, sem reajuste, não havendo, na região, qualquer imóvel 109 
que atenda nossas necessidades pelo valor proposto. Temos, portanto, que o 110 
imóvel disponibilizado pelo Sindicato é o único que atende as necessidades deste 111 
Conselho e que se encontra disponível para locação no momento, sendo certo 112 
ainda, que a manutenção do Conselho neste local é de interesse dos economistas 113 
inscritos no Conselho, pois além de já estarem acostumados com a localização, 114 
também se encontra estabelecido no local a própria sede do Sindicato, o que 115 
constituiu no decorrer dos anos com a formação da Casa do Economista. Assim, 116 
em face dos argumentos acima e nos termos do inciso V do artigo 74 da Lei 117 
nº. 14.133/2021 a locação do imóvel em questão deverá ser realizada com 118 
dispensa de licitação, o que submeto a apreciação do plenário. Em seguida o 119 
Presidente colocou para aprovação, a supracitada manifestação de renovação de 120 
contrato de aluguel, que foi aprovado por todos os conselheiros presentes. Nada 121 
mais havendo a tratar, o Presidente, Marcos Antônio Moreira Calheiros, franqueou 122 
à palavra aos presentes, e como dela ninguém fez mais uso, agradeceu a 123 
presença de todos e encerrando a sessão Plenária eu, Inaldo Romão da Silva 124 
Filho, lavrei a presente ata, que após lida, revisada e aprovada, vai assinada por 125 
todos os presentes. Maceió, trinta de setembro do ano de dois mil e vinte um. 126 
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