
ATA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 
ECONOMIA 7ª REGIÃO/SC REALIZADA NO DIA 05 ABRIL DE 2021. 2 

 3 
Aos cinco dias do mês de abril 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, Nilton Leitempergher, 9 
Robert Richartz, dos Conselheiros Suplentes: André Luiz Koerich; Alex Onacli 10 
Moreira Fabrin, Marilei Kroetz, e do Funcionário: Rodrigo Nivaldo Martins. 11 
Constatado o quorum regimental, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos. 1. 12 
EXPEDIENTE: 1.1. Justificativas de ausência em Sessão Plenária: Ausente o 13 
Conselheiro Leonardo Alonso Rodrigues por motivos de viagem, o qual foi 14 
substituído pelo Conselheiro Suplente Alex Onacli Moreira Fabrin. 1.2. 15 
Apreciação e aprovação da Ata da Sessão Plenária de 08 de março de 2021: 16 
A Ata foi aprovada por unanimidade. O Presidente também apresentou ao 17 
Plenário o comparativo de receitas e despesas acumuladas até o mês de março 18 
em comparação ao mesmo mês nos anos de 2019 e 2020, da análise 19 
comparativa constataram-se os seguintes movimentos: Receita em relação a 20 
2019: +0,40%; Receita em relação a 2020: +3,20%; Despesa em relação a 2019: 21 
+8,07%; Despesa em relação a 2020: -11,5%; Saldo financeiro em relação a 22 
2019: +2,02%; e Saldo financeiro em relação a 2020: +10,60%. O Conselheiro 23 
Francisco Grabovski Neto – Presidente da CTC informou que para a próxima 24 
Sessão trará mais dados detalhados sobre as finanças do Conselho. 2. 25 
REGISTROS,CANCELAMENTOS E PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO: 2.1. 26 
Registro Definitivo Pessoa Física e Jurídica: O Conselheiro Robert Richartz 27 
relatou os processos nº: 3468 – Amanda de Souza Rodrigues; e 3877 – Eliane 28 
Domingas M. Damião, ambos aprovados pelo Plenário. O Conselheiro Francisco 29 
Grabovski Neto relatou o processo nº 3876 – Cecília Seibel da Costa, aprovado 30 
pelo Plenário. 2.2. Cancelamento e Suspensão de Registro Pessoa Física e 31 
Jurídica: O Conselheiro Francisco Grabovski Neto relatou os processos nº: 1670 32 
– Maurício Cesar Silva; e 3742 - Martin Afonso K. de Cysneiros, o processo nº 33 
1670 foi aprovado e o nº 3742 foi baixado em diligência para averiguações. O 34 
Conselheiro Robert Richartz relatou os processos nº: 3408 – Fabio Junior 35 
Piccinini; 3090 – André Ruas de Aguiar; e 3712 – Silmara Halmenschlager. Os 36 
processos nº 3090 e 3712 foram aprovados e o nº 3408 foi baixado em diligência 37 
para averiguações. 2.3. Processos de Fiscalização Profissional: O Conselheiro 38 
Francisco Grabovski Neto relatou o processo nº 3237/2020 – Lucas Guilherme 39 
Ramos. O processo foi aprovado com indicação de aplicação de multa 40 
administrativa. 3. ORDEM DO DIA: 3.1. Lei Geral de Proteção de Dados 41 
Pessoais (Lei nº 13.709/2019): O Presidente informou ao Plenário, que por 42 
orientação da ASCOP/SC e do COFECON, o Conselho terá que se adequar para 43 
atender aos requisitos da LGPD. Neste primeiro momento, deverá ser definido um 44 
grupo de trabalho para acompanhar essas adequações e iniciar os trabalhos com 45 
a elaboração de propostas para a política de privacidade da instituição, além de 46 
nomear o Controlador de Dados. O Presidente solicitou aos membros da 47 



Comissão de Transparência se essa incumbência poderia ser demandada para a 48 
Comissão, após ponderação o Conselheiro Francisco Grabovski Neto – 49 
Presidente da Comissão de Transparência, aceitou a incumbência e indicou o 50 
funcionário Rodrigo Nivaldo Martins para a função de Controlador de Dados, 51 
indicação que deverá ser analisada pelo Departamento Jurídico. O Funcionário 52 
Rodrigo Martins informou a Comissão que enviará modelos de políticas de 53 
privacidade, além de cartilha sobre o assunto disponibilizada pela ASCOP/SC. 54 
3.2. Planejamento Estratégico do CORECON/SC: O Presidente informou ao 55 
Plenário que o TCU passou a exigir dos Conselhos Profissionais a prestação de 56 
contas anual em forma de relatório de gestão, o qual deverá ser elaborado em 57 
conformidade aos objetivos estratégicos da gestão, os meios de alcançá-los e os 58 
indicadores de mensuração, respeitando as atividades finalísticas da instituição, 59 
que no caso do CORECON-SC é a fiscalização profissional, diante do exposto, o 60 
Presidente sugeriu ao Plenário a criação de um Grupo de Trabalho específico 61 
para a elaboração dos objetivos estratégicos do CORECON-SC. O Presidente 62 
também informou que um dos itens fiscalizados pelo TCU é a proporção de 63 
funcionários Fiscais em relação aos demais, o que torna necessário ao Conselho 64 
a contratação desse profissional. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto – 65 
Presidente da Comissão de Fiscalização, informou que em anos anteriores já se 66 
cogitou a contratação do funcionário Fiscal e inclusive a FEPESE se prontificou a 67 
realizar o concurso público sem nenhum custo para o Conselho. O Presidente 68 
sugeriu que para a elaboração dos objetivos estratégicos, fossem aproveitadas as 69 
competências das Comissões de Trabalho, após ponderações, o grupo de 70 
trabalho foi constituído pelos Conselheiros: Alex Onacli Moreira Fabrin, Marilei 71 
Kroetz e Ernani Hudler. 3.3. Criação do Grupo de Política Econômica do 72 
CORECON-SC: O Presidente apresentou ao Plenário a proposta de criação de 73 
uma Comissão/Grupo de Política Econômica, o qual teria a incumbência de: 74 
reunir um grupo de conjuntura; pautar discussões sobre conjuntura econômica 75 
para as sessões plenárias; elaborar roteiros de debates sobre conjuntura; e 76 
elaborar artigos/realeses/notas para divulgação na imprensa, o que segundo o 77 
Regimento Interno do Conselho, cumpriria o seu papel de consultor em matéria 78 
de economia e finanças. Colocado em apreciação, não houve manifestações 79 
favoráveis a criação da comissão. 3.4. Estatísticas relacionadas ao baixo 80 
número de egressos que efetivam o registro profissional: A Vice-Presidente 81 
Bruna Furlanetto apresentou uma pesquisa realizada pela secretaria do 82 
CORECON-SC em que se constataram os baixíssimos números de conversão de 83 
formandos em economistas registrados, em todas as IES. Falou em criar 84 
estratégias em conjunto com as comissões de trabalho para se aproximar das IES 85 
e dos egressos: portfólio de palestras/cursos a serem oferecidas as instituições. O 86 
Conselheiro Francisco Grabovski Neto sugeriu uma reunião com os 87 
Coordenadores de Curso para a aproximação com o CORECON-SC, salientou 88 
que os Coordenadores de Curso deveriam ser o elo entre o CORECON-SC e o 89 
estudante. O Conselheiro Ernani Hudler informou que em parte o problema se 90 
encontra na legislação da profissão, que ao contrário de outras profissões, não 91 
prevê uma reserva de mercado. 3.5. Atividades/Planejamentos desenvolvidos 92 
pelas Comissões de Trabalho: 3.5.1. Desenvolvimento e Projeção do 93 
Profissional Economista: O Conselheiro Andre Luiz Koerich – Presidente da 94 



Comissão de Desenvolvimento e Projeção Profissional informou ao Plenário sobre 95 
a live realizada com o Conselheiro Miro Hildebrando e que a próxima live já está 96 
agendada para o dia 15/04 com a temática da perícia econômico-financeira e que 97 
no dia 24/04 será iniciado o curso sobre perícia em contratos bancários. O 98 
Conselheiro também informou sobre o planejamento para o oferecimento de uma 99 
grade de cursos/treinamentos privilegiando economistas catarinenses. 3.5.2. 100 
Educação: A Vice-Presidente Bruna Furlanetto falou sobre o planejamento da 101 
Comissão de Educação, principalmente a organização do ECCE 2021, também 102 
informou sobre o PCE e solicitou que o assunto fosse item da pauta da próxima 103 
sessão, uma vez que ficou decidido no ano passado que uma nova edição seria 104 
condicionada a autorização de patrocínio externo. O Conselheiro Francisco 105 
Grabovski Neto sugeriu solicitar o patrocínio ao BRDE. 4. PALAVRA LIVRE: 106 
ENCERRAMENTO: Ficou acordado que a próxima Sessão será realizada no dia 107 
03 de maio às 18:30h, ainda por meio de plataforma digital. Nada mais havendo 108 
para discutir o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados 109 
os trabalhos da presente Sessão, da qual eu, Rodrigo Martins, Secretário, 110 
elaborei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai por mim e pelo Presidente, 111 
assinada. 112 
 113 
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Florianópolis, 05 de abril de 2021. 115 
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