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ATA DA 6ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO 
REGIONAL DE ECONOMIA 
JUNHO DE 2022. 

 

Aos treze dias do mês de 1 
minutos, por meio da plataforma “2 
sob a presidência do Conselheiro Silvio José Martins Filho e com as presenças dos 3 
Conselheiros Efetivos: André Luiz Koerich4 
Ernani Hudler, Reinaldo Cheraim Chedid e Valmor Cesar Schmitt, dos Conselheiros 5 
Suplentes: Ademir Tenfen, Valdemiro Branco Hildebrando6 
do funcionário: Rodrigo Nivaldo Martins7 
Presidente deu início aos trabalhos. 8 
em Sessão Plenária: Os Conselheiros Efetivos Adriano de Amarante e Robert Richartz 9 
justificaram as suas ausências e foram substituídos pelos Conselheir10 
Valdemiro Branco Hildebrando e Ademir Tenfen, respectivamente. 11 
Ata da Sessão Plenária realizada em12 
Neto solicitou a seguinte alteração na redação da Ata: nas linhas 31 e 32 13 
índices de inadimplência” pela “redução na Receita Realizada”14 
pelo Plenário. 2. REGISTROS, CANCELAMENTOS E PROCESSOS DE 15 
FISCALIZAÇÃO: 2.1. Registro Definitivo Pessoa Física16 
Conselheiro Robert Richartz relatou os processos: 1267 17 
3951 – Alberth Martins Batista; e 3952 18 
Plenário. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto relatou os processos: 3954 19 
Larsen; 248 – M.A.A. Valadares Consultoria; 249 20 
Ferreira ME; e 251 - NTGK Ltda. Todos aprovados pelo Plenário.21 
Registro Pessoa Física e Pessoa Jurídica22 
processos: 3344 – Franco A. Paschoal Dworachek; e 1904 23 
Junior, ambos aprovados pelo Plenário. 24 
os processos: 2156 – Arlindo Carvalho Rocha; e 3586 25 
ambos aprovados pelo Plenário26 
Economistas da Região Sul: 27 
FIESC estão patrocinando o evento e que outras entidades foram visitadas, porém, 28 
ainda não retornaram com as respostas, informou que alguma29 
impossibilidade legal de patrocínio, contribuirão com algumas inscrições de funcionários. 30 
O Presidente também informou que há uma expectativa de um número recorde de 31 
inscrições e que caso isso se confirme, o orçamento do evento não será sufi32 
funcionário Rodrigo Martins informou que com base nos eventos anteriores, o orçamento 33 
foi elaborado para 100-150 participantes e que o item de valor mais elevado é o 34 
Coquetel de Confraternização.35 
próxima Sessão o número de inscritos já tenha alcançado um patamar mínimo e não se 36 
tenha conseguido novos patrocínios, deverão 37 
apoio financeiro aos CORECONs do PR e RS; cancelar o Coquetel de Confraternização 38 
e substituir por um jantar por adesão; ou o CORECON/SC com a autorização do 39 
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ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO 
REGIONAL DE ECONOMIA 7ª REGIÃO/SC, REALIZADA NO DIA 13

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

sob a presidência do Conselheiro Silvio José Martins Filho e com as presenças dos 
André Luiz Koerich, Bruna Furlanetto, Francisco Grabovski Neto, 

Reinaldo Cheraim Chedid e Valmor Cesar Schmitt, dos Conselheiros 
, Valdemiro Branco Hildebrando e Valdir Assis Kretzer Filho, e 

Rodrigo Nivaldo Martins. Constatado o quorum 
Presidente deu início aos trabalhos. 1. EXPEDIENTE: 1.1. Justificativas de ausência 

Os Conselheiros Efetivos Adriano de Amarante e Robert Richartz 
justificaram as suas ausências e foram substituídos pelos Conselheir
Valdemiro Branco Hildebrando e Ademir Tenfen, respectivamente. 

realizada em 16.05.2022: O Conselheiro Francisco Grabovski 
Neto solicitou a seguinte alteração na redação da Ata: nas linhas 31 e 32 
índices de inadimplência” pela “redução na Receita Realizada”. A alteração foi aprovada 

2. REGISTROS, CANCELAMENTOS E PROCESSOS DE 
FISCALIZAÇÃO: 2.1. Registro Definitivo Pessoa Física e Pessoa 

Richartz relatou os processos: 1267 – Ana Maria Pereira Perini; 
Alberth Martins Batista; e 3952 – Daniel Lima Medeiros. Todos aprovados pelo 

Plenário. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto relatou os processos: 3954 
Valadares Consultoria; 249 – Option Financial; 250 

NTGK Ltda. Todos aprovados pelo Plenário. 2.2
Registro Pessoa Física e Pessoa Jurídica: O Conselheiro Robert Richartz relatou os 

co A. Paschoal Dworachek; e 1904 – Luiz Gonzaga Bertoncini 
Junior, ambos aprovados pelo Plenário. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto relatou 

Arlindo Carvalho Rocha; e 3586 – João Pedro
ambos aprovados pelo Plenário. 3. ORDEM DO DIA: 3.1. 26º Encontro dos 
Economistas da Região Sul: O Presidente informou ao Plenário que a FEPESE e 
FIESC estão patrocinando o evento e que outras entidades foram visitadas, porém, 
ainda não retornaram com as respostas, informou que alguma
impossibilidade legal de patrocínio, contribuirão com algumas inscrições de funcionários. 
O Presidente também informou que há uma expectativa de um número recorde de 
inscrições e que caso isso se confirme, o orçamento do evento não será sufi
funcionário Rodrigo Martins informou que com base nos eventos anteriores, o orçamento 

150 participantes e que o item de valor mais elevado é o 
Coquetel de Confraternização. Diante deste cenário, o Presidente informou que se
próxima Sessão o número de inscritos já tenha alcançado um patamar mínimo e não se 
tenha conseguido novos patrocínios, deverão ser definidas algumas alternativas: solicitar 
apoio financeiro aos CORECONs do PR e RS; cancelar o Coquetel de Confraternização 
e substituir por um jantar por adesão; ou o CORECON/SC com a autorização do 
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ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO 
REALIZADA NO DIA 13 DE 

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

sob a presidência do Conselheiro Silvio José Martins Filho e com as presenças dos 
, Francisco Grabovski Neto, 

Reinaldo Cheraim Chedid e Valmor Cesar Schmitt, dos Conselheiros 
e Valdir Assis Kretzer Filho, e 

 regimental, o senhor 
Justificativas de ausência 

Os Conselheiros Efetivos Adriano de Amarante e Robert Richartz 
justificaram as suas ausências e foram substituídos pelos Conselheiros Suplentes 
Valdemiro Branco Hildebrando e Ademir Tenfen, respectivamente. 1.2. Aprovação da 

O Conselheiro Francisco Grabovski 
Neto solicitou a seguinte alteração na redação da Ata: nas linhas 31 e 32 substituir “altos 

A alteração foi aprovada 
2. REGISTROS, CANCELAMENTOS E PROCESSOS DE 

e Pessoa Jurídica: O 
Ana Maria Pereira Perini; 

Daniel Lima Medeiros. Todos aprovados pelo 
Plenário. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto relatou os processos: 3954 – Adriana 

Option Financial; 250 – Clodoaldo A. 
2.2. Cancelamento de 

Robert Richartz relatou os 
Luiz Gonzaga Bertoncini 

O Conselheiro Francisco Grabovski Neto relatou 
João Pedro Koerig Schuster, 

3.1. 26º Encontro dos 
O Presidente informou ao Plenário que a FEPESE e 

FIESC estão patrocinando o evento e que outras entidades foram visitadas, porém, 
ainda não retornaram com as respostas, informou que algumas entidades na 
impossibilidade legal de patrocínio, contribuirão com algumas inscrições de funcionários. 
O Presidente também informou que há uma expectativa de um número recorde de 
inscrições e que caso isso se confirme, o orçamento do evento não será suficiente. O 
funcionário Rodrigo Martins informou que com base nos eventos anteriores, o orçamento 

150 participantes e que o item de valor mais elevado é o 
Diante deste cenário, o Presidente informou que se até a 

próxima Sessão o número de inscritos já tenha alcançado um patamar mínimo e não se 
definidas algumas alternativas: solicitar 

apoio financeiro aos CORECONs do PR e RS; cancelar o Coquetel de Confraternização 
e substituir por um jantar por adesão; ou o CORECON/SC com a autorização do 
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Plenário, absorverá os custos com receita própria. O Pr40 
Conselheiros, auxílio na captação de patrocínios.41 
Economia e Finanças da Região Sul:42 
Plenário que o Ex-Desembargador Rodrigo Collaço aceirou o convite para p43 
palestra de abertura do encontro.44 
programação que já foi definida e sobre os nomes que estão sendo indicados pelos 45 
CORECONs do PR e RS. O Conselheiro também informou da necessidade de um 46 
mestre de cerimônias para a abertura do encontro.47 
CORECON/SC: O Presidente informou ao Plenário que o processo de contratação de 48 
Arquiteto para a elaboração do projeto arquitetônico da reforma da sede do 49 
CORECON/SC já se encerrou50 
proposta no valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais)51 
contratação se deu por dispensa de licitação em face de valor inferior a R$ 50.000,00 52 
(cinquenta mil reais) e que o projeto arquite53 
elaboração do projeto básico que irá fundamentar o edital para a contratação dos 54 
serviços da reforma. 3.4. Mudança na legislação e impacto nas cobranças judiciais: 55 
O Presidente informou ao Plenário das mudanças na legisla56 
execuções fiscais por parte dos Conselhos Profissionais, as principais mudanças são a 57 
exigência de no mínimo 5 (cinco) anuidades vencidas e da comprovação de Notificação 58 
Extrajudicial para cada anuidade e expedida o ano de seu vencimento59 
informou que por conta dessas mudanças, parte das execuções fiscais já propostas e 60 
que não atendam a esses requisitos estão sendo arquivadas pelo Poder Judiciário. 61 
Diante destas mudanças e seus impactos na arrecadação, será agendada uma reun62 
com o Departamento Jurídico para a adequação dos procedimentos e busca de novas 63 
soluções. Também foi sugerido pelo Plenário que por ocasião da realização do 64 
ENESUL, seja realizada uma reunião com os CORECONs do PR e RS para verificar 65 
como está o enfretamento dessas 66 
gratificação salarial, solicitada pelo funcionário Luis Gonzaga Corrêa:67 
Conselheiro Ernani Hudler 68 
informou ao Plenário haver recebido do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, solicitação de 69 
reajuste na sua gratificação funcional que atualmente é de 10% (dez por cento). O 70 
Conselheiro fez um breve relato sobre o histórico da concessão da gratificação, o que foi 71 
complementado pelo Conselheiro Francisco Grabovski Neto72 
Cesar Schmitt sugeriu primeiramente conversar com o funcionário para entender melhor 73 
a motivação da solicitação. Após ponderações, ficou decidido que o Presidente irá 74 
conversar com o funcionário e o assunto será retomado na próxima Sessão Plenária75 
3.6. Criação de Comissão para o desfazimento de bens públicos: 76 
informou ao Plenário que em decorrência da reforma da sede, alguns dos bens 77 
patrimoniais do CORECON/SC não serão mais úteis e/ou78 
sentido, será necessária a criação de uma Comissão para comandar o processo de 79 
desfazimento e doção dos bens. Após ponderaç80 
Francisco Grabovski Neto 81 
Chedid – Membros, e o funcionário Luis Gonzaga Corrêa 82 
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os custos com receita própria. O Presidente solicitou aos 
auxílio na captação de patrocínios. 3.2. 3º Encontro de Peritos em 

Economia e Finanças da Região Sul: O Conselheiro André Luiz Koerich informou ao 
Desembargador Rodrigo Collaço aceirou o convite para p

palestra de abertura do encontro. O Conselheiro Ademir Tenfen informou sobre a 
programação que já foi definida e sobre os nomes que estão sendo indicados pelos 
CORECONs do PR e RS. O Conselheiro também informou da necessidade de um 

erimônias para a abertura do encontro. 3.3. Reforma da sede do 
O Presidente informou ao Plenário que o processo de contratação de 

Arquiteto para a elaboração do projeto arquitetônico da reforma da sede do 
CORECON/SC já se encerrou, e que a Arquiteta Angela Pogere foi 
proposta no valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais). O Presidente Informou que a 
contratação se deu por dispensa de licitação em face de valor inferior a R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) e que o projeto arquitetônico é peça indispensável para a 
elaboração do projeto básico que irá fundamentar o edital para a contratação dos 

3.4. Mudança na legislação e impacto nas cobranças judiciais: 
O Presidente informou ao Plenário das mudanças na legislação com relação às 
execuções fiscais por parte dos Conselhos Profissionais, as principais mudanças são a 
exigência de no mínimo 5 (cinco) anuidades vencidas e da comprovação de Notificação 
Extrajudicial para cada anuidade e expedida o ano de seu vencimento
informou que por conta dessas mudanças, parte das execuções fiscais já propostas e 
que não atendam a esses requisitos estão sendo arquivadas pelo Poder Judiciário. 
Diante destas mudanças e seus impactos na arrecadação, será agendada uma reun
com o Departamento Jurídico para a adequação dos procedimentos e busca de novas 
soluções. Também foi sugerido pelo Plenário que por ocasião da realização do 
ENESUL, seja realizada uma reunião com os CORECONs do PR e RS para verificar 

amento dessas situações. 3.5. Solicitação de reajuste na 
gratificação salarial, solicitada pelo funcionário Luis Gonzaga Corrêa:
Conselheiro Ernani Hudler – Presidente da Comissão de Avaliação dos Funcionários 
informou ao Plenário haver recebido do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, solicitação de 
reajuste na sua gratificação funcional que atualmente é de 10% (dez por cento). O 

selheiro fez um breve relato sobre o histórico da concessão da gratificação, o que foi 
complementado pelo Conselheiro Francisco Grabovski Neto. O Conselheiro Valmor 
Cesar Schmitt sugeriu primeiramente conversar com o funcionário para entender melhor 

vação da solicitação. Após ponderações, ficou decidido que o Presidente irá 
conversar com o funcionário e o assunto será retomado na próxima Sessão Plenária
3.6. Criação de Comissão para o desfazimento de bens públicos: 

ue em decorrência da reforma da sede, alguns dos bens 
patrimoniais do CORECON/SC não serão mais úteis e/ou serão substituídos, nesse 
sentido, será necessária a criação de uma Comissão para comandar o processo de 
desfazimento e doção dos bens. Após ponderações, a Comissão ficou assim constituída: 
Francisco Grabovski Neto – Presidente, Valmor Cesar Schmitt e Reinaldo Cheraim 

Membros, e o funcionário Luis Gonzaga Corrêa – Apoio.  
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esidente solicitou aos 
3.2. 3º Encontro de Peritos em 

O Conselheiro André Luiz Koerich informou ao 
Desembargador Rodrigo Collaço aceirou o convite para participar da 

O Conselheiro Ademir Tenfen informou sobre a 
programação que já foi definida e sobre os nomes que estão sendo indicados pelos 
CORECONs do PR e RS. O Conselheiro também informou da necessidade de um 

3.3. Reforma da sede do 
O Presidente informou ao Plenário que o processo de contratação de 

Arquiteto para a elaboração do projeto arquitetônico da reforma da sede do 
iteta Angela Pogere foi à vencedora com a 

. O Presidente Informou que a 
contratação se deu por dispensa de licitação em face de valor inferior a R$ 50.000,00 

tônico é peça indispensável para a 
elaboração do projeto básico que irá fundamentar o edital para a contratação dos 

3.4. Mudança na legislação e impacto nas cobranças judiciais: 
ção com relação às 

execuções fiscais por parte dos Conselhos Profissionais, as principais mudanças são a 
exigência de no mínimo 5 (cinco) anuidades vencidas e da comprovação de Notificação 
Extrajudicial para cada anuidade e expedida o ano de seu vencimento. O Presidente 
informou que por conta dessas mudanças, parte das execuções fiscais já propostas e 
que não atendam a esses requisitos estão sendo arquivadas pelo Poder Judiciário. 
Diante destas mudanças e seus impactos na arrecadação, será agendada uma reunião 
com o Departamento Jurídico para a adequação dos procedimentos e busca de novas 
soluções. Também foi sugerido pelo Plenário que por ocasião da realização do 
ENESUL, seja realizada uma reunião com os CORECONs do PR e RS para verificar 

3.5. Solicitação de reajuste na 
gratificação salarial, solicitada pelo funcionário Luis Gonzaga Corrêa: O 

Presidente da Comissão de Avaliação dos Funcionários 
informou ao Plenário haver recebido do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, solicitação de 
reajuste na sua gratificação funcional que atualmente é de 10% (dez por cento). O 

selheiro fez um breve relato sobre o histórico da concessão da gratificação, o que foi 
. O Conselheiro Valmor 

Cesar Schmitt sugeriu primeiramente conversar com o funcionário para entender melhor 
vação da solicitação. Após ponderações, ficou decidido que o Presidente irá 

conversar com o funcionário e o assunto será retomado na próxima Sessão Plenária. 
3.6. Criação de Comissão para o desfazimento de bens públicos: O Presidente 

ue em decorrência da reforma da sede, alguns dos bens 
serão substituídos, nesse 

sentido, será necessária a criação de uma Comissão para comandar o processo de 
ões, a Comissão ficou assim constituída: 

hmitt e Reinaldo Cheraim 
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PALAVRA-LIVRE: O Presidente informou ao Plenário sobre os problemas com 83 
sistema cadastral quem ainda persistem, mesmo após os ofícios enviados e as reuniões 84 
realizadas. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto sugeriu o envio de um novo ofício85 
ao COFECON relatando os problemas e cobrando as providências prometidas na últi86 
reunião. O Conselheiro Ademir Tenfen informou sobre a conclusão do Curso de Perícia 87 
e a perspectiva para uma nova edição no segundo semestre. 88 
mais havendo para discutir o Presidente89 
encerrados os trabalhos da pressente Sessão, da qual eu, 90 
Secretário, elaborei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai por mim e pelo 91 
Presidente, assinada. 92 

 93 

Florianópolis, 13 de junho de94 

 95 

 96 

Econ. Silvio José Martins Filho           97 

Presidente 98 

 99 

 100 

Econ. Rodrigo Nivaldo Martins101 

Secretário 102 
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O Presidente informou ao Plenário sobre os problemas com 
sistema cadastral quem ainda persistem, mesmo após os ofícios enviados e as reuniões 
realizadas. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto sugeriu o envio de um novo ofício
ao COFECON relatando os problemas e cobrando as providências prometidas na últi

O Conselheiro Ademir Tenfen informou sobre a conclusão do Curso de Perícia 
e a perspectiva para uma nova edição no segundo semestre. ENCERRAMENTO:
mais havendo para discutir o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrados os trabalhos da pressente Sessão, da qual eu, Rodrigo Nivaldo Martins
Secretário, elaborei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai por mim e pelo 

de 2022. 

Silvio José Martins Filho            

Rodrigo Nivaldo Martins 
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O Presidente informou ao Plenário sobre os problemas com o novo 
sistema cadastral quem ainda persistem, mesmo após os ofícios enviados e as reuniões 
realizadas. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto sugeriu o envio de um novo ofício 
ao COFECON relatando os problemas e cobrando as providências prometidas na última 

O Conselheiro Ademir Tenfen informou sobre a conclusão do Curso de Perícia 
ENCERRAMENTO: Nada 

agradeceu a presença de todos e deu por 
Rodrigo Nivaldo Martins, 

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


