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Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezesseis, as dezoito horas e 4 

trinta minutos, em sua sede social, sita a Rua Trajano, 265, 12º andar, 5 

Florianópolis/SC, reuniu-se, ordinariamente, a Plenária do Conselho Regional 6 

de Economia, Corecon/SC, sob a presidência do economista Paulo Roberto 7 

Polli Lobo, com a participação dos seguintes conselheiros titulares,Waldemar 8 

Bornhausen Neto, Eduardo José Volante, Aldo Roberto Schumacher, Francisco 9 

Grabovski Neto, Rafael Costa da Silva e Nelson Castello Branco Nappi, e do 10 

conselheiro suplente Leonardo Alonso Rodrigues, bem como, com a presença 11 

do economista Nelson Pamplona da Rosa, conselheiro titular do Conselho 12 

Federal de Economia, que foi convidado e aceitou, secretariar a presente 13 

sessão plenária. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente comunicou a 14 

plenária haver recebido pedidos de justificativas de falta, na presente sessão, 15 

dos conselheiros Nilton Leitempergher e Ernani Hudler. Colocadas em 16 

apreciação, foram aprovadas por unanimidade. Prosseguindo, o senhor 17 

presidente colocou em apreciação a ata da plenária passada, sendo aprovada 18 

pelos presentes. Para substituir o conselheiro Ernani Hudler foi indicado o 19 

conselheiro suplente Leonardo Alonso Rodrigues. Passando para a 0rdem do 20 

Dia, o conselheiro Eduardo Volante relatou os processos de Registros 21 

Definitivo-Pessoa Física: Registro nº 3637 do economista Carlos Henrique 22 

Dias, Registro nº 3638 do economista Bernardo Sulsbach Grando, Registro nº 23 

3639 do economista, Diego Trentin Mioranza e Registro nº 3640, do 24 

economista Paulo Alexandre P. Garcia Nunes. Como os processos estavam 25 

devidamente instruídos, o conselheiro relator recomendou suas aprovações, 26 

sendo ratificados pelos demais conselheiros. No que se relaciona ao processo 27 

de Repactuação de Parcelamento - Pessoa Física, Registro nº 681, do 28 

economista Antonio Francisco Duarte, o mesmo foi baixado em diligência. 29 

Retornando com a palavra o Senhor presidente informou aos presentes que o 30 

Cofecon reeditou a "VI Programa Nacional de Recuperação de Crédito", para o 31 



qual, o Corecon/SC,  dará a devida divulgação aos economistas de Santa 32 

Catarina. Informou também que a responsabilidade pela formatação da 33 

Comissão de Avaliação do Prêmio Catarinense de Economia, ficou sob a 34 

responsabilidade da conselheira Ivonete Ramos, que deverá contar com a 35 

participação de professores advindos da UFSC, UDESC, UNOCHAPECÓ, 36 

UNIVILLE, FURB, UNESC. Para atender o pleito do Curso de Economia da 37 

UNESC, formulado ao Corecon/SC, em relação a um palestrante para sua aula 38 

inaugural, a realizar-se no próximo dia 15, foi indicado o conselheiro Rafael 39 

Costa da Silva Informou ainda, o senhor presidente, haver participado, em 40 

Curitiba/PR, do Encontro dos Corecon/RS, Corecon/PR e Corecon/SC, que 41 

tratou do próxima Enesul, a ser realizado em Curitiba/PR, no próximo mês de 42 

julho (dias 7 e 8), oportunidade em que responsabilizou pela formulação de 43 

convite ao economista Gesner de Oliveira, para proferir a palestra de abertura 44 

do referido evento. Ainda, com relação ao próximo Enesul, informou haver se 45 

comprometido com os organizadores do evento que Santa Catarina participaria 46 

com significativo número de conselheiros e estudantes. Foram aprovados na 47 

presente sessão a composição da Comissão de Fiscalização, conforme 48 

Resolução nº 1567/2017,composta pelos economistas Paulo Roberto de Jesus, 49 

Eduardo José Volante e Waldemar Bornhausen Neto; a Comissão de 50 

Educação, conforme Resolução nº 1568/2017, composta pelos economistas, 51 

Ivonete da Silva Ramos, Horst Schroeder e Leonardo Alonso Rodrigues; a 52 

Comissão de Avaliação dos Funcionários,conforme Resolução nº 53 

1569/2017, formada pelos economistas, Nilton Leitempergher, Francisco 54 

Grabovski e Paulo Roberto Polli Lobo; a Comissão da Semana do 55 

Economista e Valorização Profissional,conforme Resolução nº 1569/2017, 56 

composta pelos economistas, Rafael Costa da Silva, Dirnei Estevam Machado, 57 

Ivoneti da Silva Ramos e Eduardo José Volante. Retornando com a palavra, o 58 

senhor presidente comunicou aos presentes haver participado das formaturas 59 

ocorridas na Unesc e Furb, respectivamente, nos dias  15 e 17 de fevereiro 60 

passado, e que, na próxima 4º feira, dia 8, estará acompanhando o ex-61 

conselheiro do Cofecon, economista Luiz Alberto Machado, que fará palestra 62 



para estudantes e convidados na Univille/Joinville e Furb/Blumenau, nos dias 8 63 

e 9 do mês em curso. Encerrando a 0rdem do Dia, foi disponibilizado a palavra 64 

aos presentes, para suas considerações finais. Com apalavra o conselheiro 65 

Eduardo Volante se colocou a disposição para representar o Corecon/SC, na 66 

solenidade de formatura da UFSC, ao tempo em que questionou o senhor 67 

presidente a respeito da necessária e urgente reforma que a sede  68 

Corecon/SC, esta a exigir. O senhor presidente informou que deverá tratar do 69 

assunto o mais rápido possível com o Sindico do Prédio, a respeito da 70 

agilização das providencias. O Conselheiro Nelson Castello Branco Nappi, 71 

informou aos presentes que no processo de licitação para a contratação do 72 

advogado para o Corecon/SC, houve um recurso para sua anulação, pelo fato 73 

de ser considerado muito baixo o valor dos honorários a ser cobrado pelo 74 

vencedor da licitação. O conselheiro Francisco Grabovski,comunicou existir na 75 

Eletrosul, um economista com registro no Corecon/RS, que, caso  a ser 76 

transferido para Santa Catarina, se comprometeu a efetuar seu registro no 77 

Corecon/SC. O conselheiro Rafael Costa da Silva, parabenizou o senhor 78 

presidente pelas suas participações nas formaturas. O conselheiro Waldemar 79 

Bornhausen Neto informou da sua nomeação para a chefia da Secretaria de 80 

Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, da Prefeitura Municipal de 81 

São José. O conselheiro Leonardo Alonso Rodrigues comunicou que a Facisc 82 

esta realizando um debate sobre o tema "Desenvolvimento Econômico e 83 

Social" que terá como palestrante o ex-governador e Deputado Federal do Rio 84 

Grande do Sul, Germano Rigoto. Nada mais havendo para ser tratado, foi 85 

encerrada a presente sessão, e eu, Nelson Pamplona da Rosa, na condição de 86 

Secretario "ad-doc", lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai por 87 

mim e pelo presidente, assinada. 88 
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Florianópolis, 06 de março de 2017. 90 
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