
ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 
ECONOMIA 7ª REGIÃO/SC REALIZADA NO DIA 08 MARÇO DE 2021. 2 

 3 
Aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e trinta 4 
minutos, reuniu-se, pelo sistema eletrônico “Google Meet”, o Plenário do 5 
Conselho Regional de Economia 7ª Região/SC, sob a presidência do Conselheiro 6 
Silvio José Martins Filho, da Vice-Presidente Bruna Furlanetto, e com as 7 
presenças dos Conselheiros Efetivos: Ernani Hudler; Francisco Grabovski Neto, 8 
Waldemar Bornhausen Neto, Reinaldo Cheraim Chedid, Leonardo Alonso 9 
Rodrigues, dos Conselheiros Suplentes: André Luiz Koerich; Alex Onacli Moreira 10 
Fabrin, Ademir Tenfen, Valdemiro Branco Hildebrando, e do Delegado Regional 11 
Augusto Manoel Cordeiro. Constatado o quorum regimental, o Senhor Presidente 12 
deu início aos trabalhos. 1. EXPEDIENTE: 1.1. Justificativas de ausência em 13 
Sessão Plenária: Ausentes os Conselheiros Nilton Leitempergher sem 14 
justificativa e Robert Richartz por motivos familiares. 1.2. Apreciação e 15 
aprovação da Ata da Sessão Plenária de 08 de Fevereiro de 2021: A Ata foi 16 
aprovada por unanimidade. O Presidente Sílvio José Martins Filho parabenizou a 17 
todas ás mulheres economistas pela passagem do seu dia e ressaltou a 18 
importância das mulheres na história recente do CORECON-SC. O Presidente 19 
também apresentou ao Plenário o comparativo de receitas e despesas 20 
acumuladas até o mês de fevereiro em comparação ao mesmo mês nos anos de 21 
2019 e 2020, da análise comparativa constataram-se os seguintes movimentos: 22 
Receita em relação a 2019: -1.15%; Receita em relação a 2020: +0,77%; 23 
Despesa em relação a 2019: +2,43%; Despesa em relação a 2020: -17,49%; 24 
Saldo financeiro em relação a 2019: +3%; e Saldo financeiro em relação a 2020: 25 
+7,22%. 2. REGISTROS E CANCELAMENTOS: 2.1. Registro Definitivo Pessoa 26 
Física e Jurídica: A Conselheira Bruna Furlanetto relatou os processos nº 3873 – 27 
Sergio D’Aura Toviansky; 3875 – Tiarini Back; 2334 – Marcelo D’Acampora 28 
Filomeno; e 3874 – Cleyde dos Santos Katzer. Todos os processos foram 29 
aprovados pelo plenário. 2.2. Cancelamento e Suspensão de Registro Pessoa 30 
Física e Jurídica: O Conselheiro Reinaldo Cheraim Chedid relatou os processos: 31 
1698 – Orivaldo Raulino; 3229 – Luiz Alberto Pincano; 3578 – Carla Acordi; 3759 32 
– Diego de Simoni Castro; 856 – Wilson Stahelin; 1232 – Errol Bogo; 3567 – 33 
Jauston Gonzales; 1594 – Florinda K. Pagano; 1848 – Flavio Espindola Filho; 34 
2840 – Ricardo Amorim Vieira; 3498 – Ozeias Tavares; 1635 – Edson Tolentino 35 
Moritz; 3796 – Karini R. Paranhos; 3755 – Guilherme Mees; 3799 – Paulo Sergio 36 
Reiche; e 224 – Planconsult Consutoria e Treinamento. Todos os processos 37 
foram aprovados pelo Plenário. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto informou 38 
que solicitou á funcionária Isabela Albuquerque, que enviasse os processos de 39 
registro para os Conselheiros Robert Richartz e Bruna Furlanetto para a 40 
familiarização com ás analises, também ressaltou o excesso de processos 41 
designados ao Conselheiro Reinaldo Cheraim Chedid e informou a importância de 42 
uma divisão mais eficiente entre os Conselheiros Relatores. O Conselheiro 43 
Reinaldo Cheraim Chedid solicitou ao setor administrativo que acoste aos 44 
processos de cancelamentos, os seguintes documentos: certidão de 45 
quitação/termo de parcelamento/extrato de débitos para auxiliar na análise dos 46 
pedidos de cancelamentos/suspensões de registros. 3. ORDEM DO DIA: 3.1. 47 



Prorrogação de prazos de adesão ao VIII RECRED: O Presidente Silvio José 48 
Martins Filho informou ao Plenário que como demanda de vários CORECONs 49 
durante o Fórum dos Presidentes, o COFECON por meio da Resolução nº 50 
2.063/2021 prorrogou a vigência do VIII RECRED até o dia 30 de junho, sendo 51 
necessária nova adesão por parte do CORECONs, o Presidente também 52 
salientou que ás condições, prazos e descontos não foram alterados. Colocado 53 
em votação, o Plenário por unanimidade aprovou a nova adesão do RECRED. 54 
3.2. Assinaturas Digitais para os Conselheiros Efetivos: Retomando o assunto 55 
já discutido na Sessão Plenária do dia 08 de fevereiro, o Presidente informou que 56 
autorizou apenas a contratação de assinatura digital para o funcionário Luis 57 
Gonzaga Corrêa – Contabilidade e para si mesmo em decorrência de demandas 58 
contábeis e jurídicas que necessitam dessa tecnologia. 3.3. 59 
Atividades/Planejamentos desenvolvidos pelas Comissões de Trabalho: 60 
3.3.1. Comissão de Desenvolvimento e Projeção do Profissional 61 
Economista: O Conselheiro André Luiz Koerich informou ao Plenário que a 62 
comissão já realizou a sua primeira reunião para o início da elaboração do 63 
planejamento de ações, informou que entrou em contato com o Economista 64 
Alexandre Flores, ex-presidente da comissão para dar continuidade aos trabalhos 65 
que já vinham sendo realizados. Ressaltou a importância de um planejamento 66 
que privilegie atividades contínuas. Informou que a primeira live será realizada no 67 
dia 30 de março e será com o Conselheiro Miro Hildebrando abordando o tema 68 
das criptomoedas, também ressaltou a importância de uma agenda de cursos, a 69 
qual será iniciada com o curso de perícia e solicitou indicações de novos nomes 70 
para cursos e lives, preferencialmente abordando o tema do mercado 71 
financeira/bolsa de valores. 3.3.2. Comissão de Educação: A Conselheira Bruna 72 
Furlanetto informou que ainda não foi possível a comissão se reunir, mas que os 73 
contatos e preparativos já estão sendo realizados, ressaltou a dificuldade de 74 
interação com as coordenações dos cursos e a criação de um projeto/iniciativa 75 
para reverter este distanciamento, ressaltou também a importância da 76 
aproximação do CORECON-SC com os seus Delegados Regionais e sugeriu 77 
agendar uma reunião. 3.3.3. Comissão de Tomada de Contas: O Conselheiro 78 
Francisco Grabovski Neto informou que a comissão iniciou as suas atividades 79 
com a análise da prestação de contas do exercício de 2020, a qual foi aprovada 80 
na Sessão Plenária de 08 de fevereiro, ressaltou também as ações de cobrança 81 
sugeridas pela Comissão no ano passado e que resultou na diminuição da 82 
inadimplência e possibilitou o alcance de um superávit no fechamento das contas. 83 
Informou também a importância da assinatura digital para os membros da 84 
comissão e para os Conselheiros Relatores de processos administrativos. O 85 
Conselheiro também ressaltou a importância na retomada das discussões sobre o 86 
registro dos Bacharéis em Relações Internacionais e sugeriu a criação de um 87 
grupo de trabalho para a análise dos prós e contras da inclusão desses 88 
profissionais no rol de registrados do CORECON-SC, após manifestações o GT 89 
ficou assim constituído: Francisco Grabovski Neto, Bruna Furlanetto e Miro 90 
Hildebrando. 4. PALAVRA LIVRE: O funcionário Rodrigo Martins sugeriu ao 91 
Plenário que diante da proximidade de aniversário de um ano do início das 92 
medidas restritivas em decorrência da pandemia de COVID-19, que o 93 
CORECON-SC elaborasse uma análise/artigo com os principais impactos destas 94 



medidas na economia catarinense, ressaltando os setores mais prejudicados e os 95 
diferenciais que deixaram o Estado com os melhores índices de desempenho da 96 
Federação. O Conselheiro Leonardo Alonso Rodrigues se prontificou a auxiliar na 97 
elaboração da análise com os dados e indicadores levantados/elaborados pela 98 
FACISC, informou também que até o fim deste mês estará se desligando da 99 
FACISC e se mudando para a cidade de São Paulo/SP para uma nova etapa 100 
profissional, ressaltou que pretende manter o registro profissional no CORECON-101 
SC até o fim deste ano e poderá auxiliar como Conselheiro apenas de forma 102 
remota, sem qualquer contestação, o Plenário sugeriu que o Conselheiro 103 
Leonardo mantenha o seu cargo até o fim deste ano. O Presidente informou que a 104 
próxima Sessão Plenária será realizada no dia 05 de abril, ás 18:30h ainda por 105 
meio de videoconferência. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo para discutir o 106 
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos da 107 
presente Sessão, da qual eu, Rodrigo Martins, Secretário, elaborei a presente 108 
Ata, que após lida e aprovada, vai por mim e pelo Presidente, assinada. 109 
 110 
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Florianópolis, 08 de março de 2021. 112 
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