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ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO 
REGIONAL DE ECONOMIA 
MARÇO DE 2023. 

 

Aos seis dias do mês de 1 
minutos, por meio da plataforma “2 
sob a presidência do Conselheiro 3 
Conselheiros Efetivos: Robert Richartz, 4 
Neto, Eliane Maria Martins, 5 
Conselheiros Suplentes: Valdemiro Branco Hildebrando6 
Cesar Augusto Fabre, Ademir Tenfen, e Marcelo D’Acampora Filomeno7 
Federal Paulo Roberto Polli Lobo; e do8 
o quorum regimental, o senhor Presidente deu início aos trabalhos. 9 
1.1. Justificativas de ausência em Sessão Plenária10 
Reinaldo Cheraim Chedid11 
substituídos pelos Conselheiros 12 
respectivamente. 1.2. Aprovação da Ata da Sessão Plenária 13 
06.02.2023: Foi realizada a exclusão da presença do Conselheiro14 
Filho.  15 

2. REGISTROS, CANCELAMENTOS E PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO: 16 

2.1.Registro Profissional -17 

Nome/Razão Social
SILVINEI VASQUES 
DANILO HENRIQUE CLEMENTE
CRISTOPHER DAMIÃO DA SILVA
GABRIELA LIVRAMENTO 
 18 

2.2.Cancelamento de Registro 19 

Nome/Razão Social
GUSTAVO FUCHTER 
CARMEN APARECIDA R. DA SILVA
AFONSO ORGINO LENZI 
RAFAEL OLEGARIO DA COSTA
DANIEL NORBERTO KUHNEN
DIEGO BRANCO MACEDO
RODRIGO MALHEIROS REMOR
RAFAELA LETICIA HASLINGER
RAFAEL HENRIQUE R. DA SILVA
BETA CONSULTORIA 
 20 

Rua Trajano, 265 | 12º andar | Centro | 88010-010 | Florianópolis/SC
www.corecon-sc.org.br | corecon-sc@cofecon.org.br | (48) 3222-1979

ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO 
REGIONAL DE ECONOMIA 7ª REGIÃO/SC, REALIZADA NO DIA 

dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às dezoito horas e trinta 
meio da plataforma “Google Meet”, reuniu-se o Plenário do 

sob a presidência do Conselheiro André Luiz Koerich e com as presenças dos 
Robert Richartz, Silvio José Martins Filho, 

Eliane Maria Martins, Valmor Cesar Schmitt, e Adriano de Amarante;
Valdemiro Branco Hildebrando, Waldir Assis Kretzer Filho

Cesar Augusto Fabre, Ademir Tenfen, e Marcelo D’Acampora Filomeno
Federal Paulo Roberto Polli Lobo; e do funcionário: Rodrigo Nivaldo Martins

regimental, o senhor Presidente deu início aos trabalhos. 
Justificativas de ausência em Sessão Plenária: Os Conselheiros Efetivos

Cheraim Chedid e Bruna Furlanetto, justificaram suas ausências e fo
substituídos pelos Conselheiros Ademir Tenfen e Waldir Assis Kretzer Filho

Aprovação da Ata da Sessão Plenária 
a exclusão da presença do Conselheiro

2. REGISTROS, CANCELAMENTOS E PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO: 

- Pessoa Física e Pessoa Jurídica: 

Nome/Razão Social Registro Conselheiro Relator
3015 André Luiz Koerich

DANILO HENRIQUE CLEMENTE 3993 André Luiz Koerich
CRISTOPHER DAMIÃO DA SILVA 3994 Robert Richartz

 3995 Robert Richartz

Cancelamento de Registro - Pessoa Física e Pessoa Jurídica:

Nome/Razão Social Registro Conselheiro Relator
3883 Robert Richartz

CARMEN APARECIDA R. DA SILVA 3293 Robert Richartz
 3236 Robert Richartz

COSTA 3542 Robert Richartz
DANIEL NORBERTO KUHNEN 3596 Robert Richartz
DIEGO BRANCO MACEDO 3738 Robert Richartz
RODRIGO MALHEIROS REMOR 3817 Robert Richartz
RAFAELA LETICIA HASLINGER 3903 Robert Richartz
RAFAEL HENRIQUE R. DA SILVA 3939 Robert Richartz

233 Robert Richartz
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ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO 
REALIZADA NO DIA 06 DE 

dezoito horas e trinta 
se o Plenário do CORECON-SC, 

e com as presenças dos 
 Francisco Grabovski 

e Adriano de Amarante; dos 
aldir Assis Kretzer Filho, 

Cesar Augusto Fabre, Ademir Tenfen, e Marcelo D’Acampora Filomeno; do Conselheiro 
Rodrigo Nivaldo Martins. Constatado 

regimental, o senhor Presidente deu início aos trabalhos. 1. EXPEDIENTE: 
Conselheiros Efetivos 

ustificaram suas ausências e foram 
Ademir Tenfen e Waldir Assis Kretzer Filho, 

Aprovação da Ata da Sessão Plenária realizada em 
a exclusão da presença do Conselheiro Waldir Assis Kretzer 

2. REGISTROS, CANCELAMENTOS E PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO:  

Conselheiro Relator Resultado 
André Luiz Koerich Aprovado 
André Luiz Koerich Aprovado 

Robert Richartz Aprovado 
Robert Richartz Aprovado 

e Pessoa Jurídica: 

Conselheiro Relator Resultado 
Robert Richartz Aprovado 
Robert Richartz Aprovado 
Robert Richartz Aprovado 
Robert Richartz Aprovado 
Robert Richartz Aprovado 
Robert Richartz Aprovado 
Robert Richartz Aprovado 
Robert Richartz Aprovado 
Robert Richartz Aprovado 
Robert Richartz Aprovado 
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3. ORDEM DO DIA: 3.1. 21 
Presidente André Luiz Koerich informou ao Plenário que por meio da Resolução22 
COFECON nº 2.125/2023, o COFECON reeditou o Programa Nacional de Recuperação 23 
de Créditos. Nesta nova edição24 
31/03/2022 sobre os quais serão aplicados descontos sobre multa e juros. As condições 25 
de pagamentos previstas no programa são: 1) á vista e em três parcelas com 100% de 26 
desconto sobre multa e juros; 2) de quatro a seis parcelas com 80% de desconto sobre 27 
multa e juros; 3) de sete a doze parcelas com 60% de desconto sobre multa e juros; 4) 28 
de treze a trinta parcelas com 40% de desconto sobre multa e juros. Após ponderações, 29 
o Plenário aprovou a adesão ao Programa com divulgação direta aos devedores 30 
inscritos em dívida ativa. 3.2. Renovação do contrato de aluguel com o SINDECON31 
SC: O Presidente André L32 
com o SINDECON-SC encerra em 31/03 e o Plenário precisa decidir se o contrato deve 33 
ou não ser renovado. O Conselheiro Paulo Roberto Polli Lobo fez um breve relato do 34 
histórico de relacionamento das35 
contrato. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto também falou da importância da 36 
renovação e da presença do SINDECON37 
informou que neste ano teremos a reforma da sede e 38 
estará interditada, também ressaltou que se for decidido pela renovação, será 39 
necessário estipular um valor mínimo para o aluguel. Após ponderações, o Plenário por 40 
unanimidade decidiu pela renovação do contrato com um valor míni41 
(setecentos e oitenta reais), o qual foi obtido pela correção do valor atual com o IPC42 
(FGV). O SINDECON-SC será oficiado sobre a decisão.43 
das Comissões de Trabalho:44 
Comissão de Avaliação dos Funcionários já estão em andamento e a Comissão deverá 45 
ser reunir em breve para a formalização dos resultados. A Vice46 
Martins que também é a Coordenadora da Comissão de Educação47 
criou o grupo da nova Comissão e já solicitou informações/modelos para a equipe do 48 
CORECON-SC. Ressaltou que a Comissão se reunirá em breve para iniciar o 49 
planejamento das seguintes ações: Desafio Quero Ser Economista; Encontro dos 50 
Cursos de Ciências Econômicas e Prêmio Catarinense  de Economia 2023. O 51 
Conselheiro Cesar Augusto Fabre que passará a coordenar a Comissão de 52 
Desenvolvimento e Projeção Profissional informou que já iniciou o planejamento de 53 
ações e deverá agendar uma reunião em b54 
sua experiência junto ao CREA55 
pelo CORECON-SC. 3.4. Participação na Sessão Plenária Ampliada do COFECON:56 
O Presidente informou ao Plenário ter participado do Fó57 
CORECONs e das principais pautas que foram levadas para o Plenário do COFECON, 58 
dentre as pautas, se destacaram59 
financeiro; o enquadramento das atividades de assessoria de investimentos60 
privativas/inerentes ao economista; a criação de um CNAE específico para as empresas 61 
de assessoria/consultoria econômica; e a contratação de uma assessoria parlamentar 62 
para acompanhar as matéria63 
Profissionais.  64 
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3.1. IX Programa Nacional de Recuperação de Créditos
Presidente André Luiz Koerich informou ao Plenário que por meio da Resolução
COFECON nº 2.125/2023, o COFECON reeditou o Programa Nacional de Recuperação 
de Créditos. Nesta nova edição, poderão ser incluídos os débitos vencidos até o dia 
31/03/2022 sobre os quais serão aplicados descontos sobre multa e juros. As condições 

entos previstas no programa são: 1) á vista e em três parcelas com 100% de 
desconto sobre multa e juros; 2) de quatro a seis parcelas com 80% de desconto sobre 
multa e juros; 3) de sete a doze parcelas com 60% de desconto sobre multa e juros; 4) 

trinta parcelas com 40% de desconto sobre multa e juros. Após ponderações, 
o Plenário aprovou a adesão ao Programa com divulgação direta aos devedores 

3.2. Renovação do contrato de aluguel com o SINDECON
O Presidente André Luiz Koerich informou ao Plenário que o contrato de aluguel 

SC encerra em 31/03 e o Plenário precisa decidir se o contrato deve 
ou não ser renovado. O Conselheiro Paulo Roberto Polli Lobo fez um breve relato do 
histórico de relacionamento das duas instituições e da importância da renovação do 
contrato. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto também falou da importância da 
renovação e da presença do SINDECON-SC junto ao CORECON
informou que neste ano teremos a reforma da sede e durante alguns meses a sede 

interditada, também ressaltou que se for decidido pela renovação, será 
necessário estipular um valor mínimo para o aluguel. Após ponderações, o Plenário por 
unanimidade decidiu pela renovação do contrato com um valor míni
(setecentos e oitenta reais), o qual foi obtido pela correção do valor atual com o IPC

SC será oficiado sobre a decisão. 3.3. Planejamento de ações 
das Comissões de Trabalho: O Presidente informou ao Plenário que os tra
Comissão de Avaliação dos Funcionários já estão em andamento e a Comissão deverá 

para a formalização dos resultados. A Vice-Presidente Eliane 
Martins que também é a Coordenadora da Comissão de Educação
criou o grupo da nova Comissão e já solicitou informações/modelos para a equipe do 

SC. Ressaltou que a Comissão se reunirá em breve para iniciar o 
planejamento das seguintes ações: Desafio Quero Ser Economista; Encontro dos 

de Ciências Econômicas e Prêmio Catarinense  de Economia 2023. O 
Conselheiro Cesar Augusto Fabre que passará a coordenar a Comissão de 
Desenvolvimento e Projeção Profissional informou que já iniciou o planejamento de 
ações e deverá agendar uma reunião em breve com os demais integrantes. Ressaltou a 
sua experiência junto ao CREA-SC e de ações semelhantes que podem ser impl

3.4. Participação na Sessão Plenária Ampliada do COFECON:
O Presidente informou ao Plenário ter participado do Fórum dos Presidentes dos 
CORECONs e das principais pautas que foram levadas para o Plenário do COFECON, 
dentre as pautas, se destacaram: as dificuldades com o novo sistema cadastral e 
financeiro; o enquadramento das atividades de assessoria de investimentos
privativas/inerentes ao economista; a criação de um CNAE específico para as empresas 
de assessoria/consultoria econômica; e a contratação de uma assessoria parlamentar 
para acompanhar as matérias sobre as mudanças na legislação dos Conselhos 
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IX Programa Nacional de Recuperação de Créditos: O 
Presidente André Luiz Koerich informou ao Plenário que por meio da Resolução 
COFECON nº 2.125/2023, o COFECON reeditou o Programa Nacional de Recuperação 

poderão ser incluídos os débitos vencidos até o dia 
31/03/2022 sobre os quais serão aplicados descontos sobre multa e juros. As condições 

entos previstas no programa são: 1) á vista e em três parcelas com 100% de 
desconto sobre multa e juros; 2) de quatro a seis parcelas com 80% de desconto sobre 
multa e juros; 3) de sete a doze parcelas com 60% de desconto sobre multa e juros; 4) 

trinta parcelas com 40% de desconto sobre multa e juros. Após ponderações, 
o Plenário aprovou a adesão ao Programa com divulgação direta aos devedores 

3.2. Renovação do contrato de aluguel com o SINDECON-
que o contrato de aluguel 

SC encerra em 31/03 e o Plenário precisa decidir se o contrato deve 
ou não ser renovado. O Conselheiro Paulo Roberto Polli Lobo fez um breve relato do 

duas instituições e da importância da renovação do 
contrato. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto também falou da importância da 

SC junto ao CORECON-SC. O Presidente 
durante alguns meses a sede 

interditada, também ressaltou que se for decidido pela renovação, será 
necessário estipular um valor mínimo para o aluguel. Após ponderações, o Plenário por 
unanimidade decidiu pela renovação do contrato com um valor mínimo de R$ 780,00 
(setecentos e oitenta reais), o qual foi obtido pela correção do valor atual com o IPC-BR 

3.3. Planejamento de ações 
O Presidente informou ao Plenário que os trabalhos da 

Comissão de Avaliação dos Funcionários já estão em andamento e a Comissão deverá 
Presidente Eliane Maria 

Martins que também é a Coordenadora da Comissão de Educação, informou que já 
criou o grupo da nova Comissão e já solicitou informações/modelos para a equipe do 

SC. Ressaltou que a Comissão se reunirá em breve para iniciar o 
planejamento das seguintes ações: Desafio Quero Ser Economista; Encontro dos 

de Ciências Econômicas e Prêmio Catarinense  de Economia 2023. O 
Conselheiro Cesar Augusto Fabre que passará a coordenar a Comissão de 
Desenvolvimento e Projeção Profissional informou que já iniciou o planejamento de 

reve com os demais integrantes. Ressaltou a 
odem ser implantadas 

3.4. Participação na Sessão Plenária Ampliada do COFECON: 
rum dos Presidentes dos 

CORECONs e das principais pautas que foram levadas para o Plenário do COFECON, 
as dificuldades com o novo sistema cadastral e 

financeiro; o enquadramento das atividades de assessoria de investimentos como 
privativas/inerentes ao economista; a criação de um CNAE específico para as empresas 
de assessoria/consultoria econômica; e a contratação de uma assessoria parlamentar 

s sobre as mudanças na legislação dos Conselhos 
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3.5. Comissão de Trabalho para desfazimento de bens públicos: 65 
informou ao Plenário que para o início das obras da reforma da sede, será necessário se 66 
desfazer de alguns bens que não serão mais utilizados pelo CORECON67 
assim, será criada uma Comissão de Trabalho para es68 
composta pelos Conselheiros: André Luiz Koerich; Silvio José Martins Filho; e Ademir 69 
Tenfen. 3.6. Definição das datas e modalidades das próximas Sessões Plenárias: 70 
Presidente solicitou ao Plenário que decida sobre as datas e principalmente a 71 
modalidade das próximas Sessões Plenárias. Considerando ás obras da reforma da 72 
sede, decidiu-se pela modalidade virtual até a Sessão do mês de novembro/2023. Com 73 
relação às datas, ficaram assim definidas: 10 de abril; 8 de maio; 5 de junho; 3 de julho; 74 
7 de agosto; 4 de setembro; 9 de outubro; 6 de novembro; e 15 de dezembro.75 
PALAVRA-LIVRE: O Conselheiro Federal Paulo Roberto76 
Plenário que tomou posse como 77 
Os Conselheiros Francisco Grabovski Neto e Waldir Assis Kretzer Filho, por questões 78 
regimentais, solicitaram a alteração da composição da Comissão de Fiscalização 79 
Profissional, que passará a ser composta por: Fr80 
Richartz; Silvio José Martins Filho; e Reinaldo Cheraim Chedid.81 
Vice-Presidente Eliane Maria Martins para a relatoria dos processos de registro dos 82 
cursos de Relações Internacionais e solicitou que inic83 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo para discutir o Presidente84 
presença de todos e deu por encerrados os trabalhos da pressente Sessão, da qual eu, 85 
Rodrigo Nivaldo Martins, Secretário, elaborei a presente Ata, que86 
vai por mim e pelo Presidente, assinada.87 

Florianópolis, 06 de março 88 

 89 

 90 

Econ. André Luiz Koerich           91 

Presidente 92 

 93 

 94 

Econ. Rodrigo Nivaldo Martins95 

Secretário 96 
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3.5. Comissão de Trabalho para desfazimento de bens públicos: 
informou ao Plenário que para o início das obras da reforma da sede, será necessário se 
desfazer de alguns bens que não serão mais utilizados pelo CORECON

erá criada uma Comissão de Trabalho para esse fim. A Comissão será 
composta pelos Conselheiros: André Luiz Koerich; Silvio José Martins Filho; e Ademir 

3.6. Definição das datas e modalidades das próximas Sessões Plenárias: 
Presidente solicitou ao Plenário que decida sobre as datas e principalmente a 
modalidade das próximas Sessões Plenárias. Considerando ás obras da reforma da 

se pela modalidade virtual até a Sessão do mês de novembro/2023. Com 
as, ficaram assim definidas: 10 de abril; 8 de maio; 5 de junho; 3 de julho; 

7 de agosto; 4 de setembro; 9 de outubro; 6 de novembro; e 15 de dezembro.
O Conselheiro Federal Paulo Roberto Polli Lobo informou ao 

que tomou posse como Vogal da JUCESC, representando o CORECON/SC.
Os Conselheiros Francisco Grabovski Neto e Waldir Assis Kretzer Filho, por questões 
regimentais, solicitaram a alteração da composição da Comissão de Fiscalização 
Profissional, que passará a ser composta por: Francisco Grabovski Neto; Robert 
Richartz; Silvio José Martins Filho; e Reinaldo Cheraim Chedid. O Presidente indicou a 

Presidente Eliane Maria Martins para a relatoria dos processos de registro dos 
cursos de Relações Internacionais e solicitou que inicie os trâmites pelo curso da UFSC. 

Nada mais havendo para discutir o Presidente
presença de todos e deu por encerrados os trabalhos da pressente Sessão, da qual eu, 

, Secretário, elaborei a presente Ata, que após lida e aprovada, 
vai por mim e pelo Presidente, assinada. 

 de 2023. 

            

Rodrigo Nivaldo Martins 
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3.5. Comissão de Trabalho para desfazimento de bens públicos: O Presidente 
informou ao Plenário que para o início das obras da reforma da sede, será necessário se 
desfazer de alguns bens que não serão mais utilizados pelo CORECON-SC, sendo 

se fim. A Comissão será 
composta pelos Conselheiros: André Luiz Koerich; Silvio José Martins Filho; e Ademir 

3.6. Definição das datas e modalidades das próximas Sessões Plenárias: O 
Presidente solicitou ao Plenário que decida sobre as datas e principalmente a 
modalidade das próximas Sessões Plenárias. Considerando ás obras da reforma da 

se pela modalidade virtual até a Sessão do mês de novembro/2023. Com 
as, ficaram assim definidas: 10 de abril; 8 de maio; 5 de junho; 3 de julho; 

7 de agosto; 4 de setembro; 9 de outubro; 6 de novembro; e 15 de dezembro. 
Polli Lobo informou ao 

Vogal da JUCESC, representando o CORECON/SC. 
Os Conselheiros Francisco Grabovski Neto e Waldir Assis Kretzer Filho, por questões 
regimentais, solicitaram a alteração da composição da Comissão de Fiscalização 

ancisco Grabovski Neto; Robert 
O Presidente indicou a 

Presidente Eliane Maria Martins para a relatoria dos processos de registro dos 
ie os trâmites pelo curso da UFSC. 

Nada mais havendo para discutir o Presidente agradeceu a 
presença de todos e deu por encerrados os trabalhos da pressente Sessão, da qual eu, 

após lida e aprovada, 


