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ATA DA 8ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL 1 
DE ECONOMIA 7ª REGIÃO/SC REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2 

3 
4 
5 

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e trinta minutos, reuniu6 
se, pelo sistema eletrônico “Google Meet”7 
Região/SC, sob a presidência do Conselheiro Silvio José Martins Fil8 
Conselheiros(as) Efetivos(as): Ernani Hudler; Francisco Grabovski Neto9 
Robert Richartz; e Waldemar Bornhausen Neto; dos(as) Conselheiros(as) Suplentes: Alex Onacli 10 
Moreira Fabrin; Ademir Tenfen; 11 
SP, Wallace Lima; e do Funcionário: Rodrigo Nivaldo Martins. Constatado o 12 
Senhor Presidente deu início aos trabalhos. 13 
Sessão Plenária: Ausentes os Conselheiros Efetivos: Nilton Leitempergher, Bruna Furlanetto e 14 
Leonardo Alonso Rodrigues. Os Conselheiros apresentaram justificativas para as ausências e 15 
foram substituídos respectivamente pelos Conselheiros(as) Suplentes: Ademir Tenfen, Va16 
Branco Hildebrando, e Alex Onacli Moreira Fabrin. 17 
Sessão Plenária de 05 de julho de 202118 
de um projeto para a atração de novos registrados19 
Economista Wallace Lima do CORECON20 
nesta sessão, um projeto realizado e implantando no CORECON21 
a palavra ao Economista, foi informado ao Plenário q22 
engajamento do CORECON com os economistas e estudantes. O projeto consiste em um jogo com 23 
simulações do mercado de ações, ensina24 
mercado de capitais. Após a apresentação do economista, o Conselheiro Miro Hildebrando 25 
considerou uma excelente iniciativa e recomendou a aceitação do projeto. O Conselheiro Ademir 26 
Tenfen questionou sobre o investimento do CORECON27 
respondido pelo autor que o curto seria equivalente ao valor de uma anuidade de pessoa física por 28 
mês, durante 12 (doze) meses. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto também avaliou muito 29 
interessante e educativo o projeto, no entanto achou mais recomendado para 30 
Conselheiro também mencionou as restrições orçamentárias ocasionadas pela pandemia. O 31 
Conselheiro Ernani Hudler sugeriu levar o projeto para a análise das Comissões de 32 
Desenvolvimento em Projeção do Profissional e de Educação. O Preside33 
informando que primeiramente será preciso analisar e debater com as comissões, além de verificar 34 
as implicações financeiras. O Presidente informou que o Conselheiro André Koerich, Presidente da 35 
Comissão de Desenvolvimento e Projeção 36 
do CORECON-SC para um tratamento de saúde e que o Conselheiro Ademir Tenfen será o seu 37 
substituto. 2. REGISTROS, CANCELAMENTOS E PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO: 2.1. 38 
Registro Definitivo Pessoa Física e Jur39 
processos nº: 3209 – Juliano da Costa Azevedo; 3892 40 
Grun; 3894 – Michelle Castanheira; 3895 41 
3897- Jucemeri Cabral, todos aprovados pelo Plenário. O Conselheiro Robert Richartz relatou os 42 
processos nº: 3898 – Rosangela Aparecida da Silva; e 3899 43 
aprovados pelo Plenário. 2.2. Cancelamento e Suspensão de Registro Pessoa Física e44 
Jurídica: O Conselheiro Robert Richartz relatou os processos nº: 1503 45 
3686 – Vagner Pinheiro Veleda; 2134 46 
Fernando Valter Oliveira, todos aprovados pelo Plenário. O Cons47 
relatou o processo nº: 3742 – Martin Afonso Cysneiros, aprovado pelo Plenário.48 
Fiscalização Profissional Pessoa Física e Jurídica: 49 
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ATA DA 8ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL 
DE ECONOMIA 7ª REGIÃO/SC REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 

2021. 
 
 

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e trinta minutos, reuniu
“Google Meet”, o Plenário do Conselho Regional de Economia 7ª 

Região/SC, sob a presidência do Conselheiro Silvio José Martins Filho, e com as presenças dos(as) 
Conselheiros(as) Efetivos(as): Ernani Hudler; Francisco Grabovski Neto; Reinaldo Cheraim Chedid; 
Robert Richartz; e Waldemar Bornhausen Neto; dos(as) Conselheiros(as) Suplentes: Alex Onacli 

 e Valdemiro Branco Hildebrando; do Economista do CORECON
SP, Wallace Lima; e do Funcionário: Rodrigo Nivaldo Martins. Constatado o 
Senhor Presidente deu início aos trabalhos. 1. EXPEDIENTE: 1.1. Justificativas de ausência em 

: Ausentes os Conselheiros Efetivos: Nilton Leitempergher, Bruna Furlanetto e 
Leonardo Alonso Rodrigues. Os Conselheiros apresentaram justificativas para as ausências e 
foram substituídos respectivamente pelos Conselheiros(as) Suplentes: Ademir Tenfen, Va
Branco Hildebrando, e Alex Onacli Moreira Fabrin. 1.2. Apreciação e aprovação da Ata da 
Sessão Plenária de 05 de julho de 2021: A Ata foi aprovada por unanimidade. 
de um projeto para a atração de novos registrados: O Presidente informou ao Plenário que o 
Economista Wallace Lima do CORECON-SC que atualmente reside em Joinville, irá apresentar 
nesta sessão, um projeto realizado e implantando no CORECON-SP com muito sucesso. Passada 

foi informado ao Plenário que o objetivo principal do projeto é aumentar o 
engajamento do CORECON com os economistas e estudantes. O projeto consiste em um jogo com 

ões do mercado de ações, ensina a desenvolver na prática estratégias de investimentos no 
pós a apresentação do economista, o Conselheiro Miro Hildebrando 

considerou uma excelente iniciativa e recomendou a aceitação do projeto. O Conselheiro Ademir 
Tenfen questionou sobre o investimento do CORECON-SC na implantação do projeto, o que foi 

ido pelo autor que o curto seria equivalente ao valor de uma anuidade de pessoa física por 
mês, durante 12 (doze) meses. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto também avaliou muito 
interessante e educativo o projeto, no entanto achou mais recomendado para 
Conselheiro também mencionou as restrições orçamentárias ocasionadas pela pandemia. O 
Conselheiro Ernani Hudler sugeriu levar o projeto para a análise das Comissões de 
Desenvolvimento em Projeção do Profissional e de Educação. O Presidente encerrou o assunto 
informando que primeiramente será preciso analisar e debater com as comissões, além de verificar 
as implicações financeiras. O Presidente informou que o Conselheiro André Koerich, Presidente da 
Comissão de Desenvolvimento e Projeção Profissional solicitou o seu afastamento das atividades 

SC para um tratamento de saúde e que o Conselheiro Ademir Tenfen será o seu 
2. REGISTROS, CANCELAMENTOS E PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO: 2.1. 

Registro Definitivo Pessoa Física e Jurídica: O Conselheiro Francisco Grabovski Neto relatou os 
Juliano da Costa Azevedo; 3892 – Jean Luiz Dieckmann; 3893 

Michelle Castanheira; 3895 – Abner Silvestre de Souza; 3896 –
Cabral, todos aprovados pelo Plenário. O Conselheiro Robert Richartz relatou os 

Rosangela Aparecida da Silva; e 3899 – Sandro Eduardo Benkendorf, ambos 
2.2. Cancelamento e Suspensão de Registro Pessoa Física e

O Conselheiro Robert Richartz relatou os processos nº: 1503 – Guaraci Malherbi Sinhori; 
Vagner Pinheiro Veleda; 2134 – Luiz Carlos Gomes; 3448 – Gabriel George; e 3448 

Fernando Valter Oliveira, todos aprovados pelo Plenário. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto 
Martin Afonso Cysneiros, aprovado pelo Plenário.

Fiscalização Profissional Pessoa Física e Jurídica: O Conselheiro Francisco Grabovski Neto 
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ATA DA 8ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL 
DE ECONOMIA 7ª REGIÃO/SC REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e trinta minutos, reuniu-
, o Plenário do Conselho Regional de Economia 7ª 

ho, e com as presenças dos(as) 
Reinaldo Cheraim Chedid; 

Robert Richartz; e Waldemar Bornhausen Neto; dos(as) Conselheiros(as) Suplentes: Alex Onacli 
ldemiro Branco Hildebrando; do Economista do CORECON-

SP, Wallace Lima; e do Funcionário: Rodrigo Nivaldo Martins. Constatado o quorum regimental, o 
Justificativas de ausência em 

: Ausentes os Conselheiros Efetivos: Nilton Leitempergher, Bruna Furlanetto e 
Leonardo Alonso Rodrigues. Os Conselheiros apresentaram justificativas para as ausências e 
foram substituídos respectivamente pelos Conselheiros(as) Suplentes: Ademir Tenfen, Valdemiro 

Apreciação e aprovação da Ata da 
: A Ata foi aprovada por unanimidade. 1.3. Apresentação 

formou ao Plenário que o 
SC que atualmente reside em Joinville, irá apresentar 

SP com muito sucesso. Passada 
ue o objetivo principal do projeto é aumentar o 

engajamento do CORECON com os economistas e estudantes. O projeto consiste em um jogo com 
a desenvolver na prática estratégias de investimentos no 

pós a apresentação do economista, o Conselheiro Miro Hildebrando 
considerou uma excelente iniciativa e recomendou a aceitação do projeto. O Conselheiro Ademir 

SC na implantação do projeto, o que foi 
ido pelo autor que o curto seria equivalente ao valor de uma anuidade de pessoa física por 

mês, durante 12 (doze) meses. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto também avaliou muito 
interessante e educativo o projeto, no entanto achou mais recomendado para as Universidades. O 
Conselheiro também mencionou as restrições orçamentárias ocasionadas pela pandemia. O 
Conselheiro Ernani Hudler sugeriu levar o projeto para a análise das Comissões de 

nte encerrou o assunto 
informando que primeiramente será preciso analisar e debater com as comissões, além de verificar 
as implicações financeiras. O Presidente informou que o Conselheiro André Koerich, Presidente da 

Profissional solicitou o seu afastamento das atividades 
SC para um tratamento de saúde e que o Conselheiro Ademir Tenfen será o seu 

2. REGISTROS, CANCELAMENTOS E PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO: 2.1. 
O Conselheiro Francisco Grabovski Neto relatou os 

Jean Luiz Dieckmann; 3893 – Monize 
– Karine Caron Rosa; e 

Cabral, todos aprovados pelo Plenário. O Conselheiro Robert Richartz relatou os 
Sandro Eduardo Benkendorf, ambos 

2.2. Cancelamento e Suspensão de Registro Pessoa Física e 
Guaraci Malherbi Sinhori; 

Gabriel George; e 3448 – Luiz 
elheiro Francisco Grabovski Neto 

Martin Afonso Cysneiros, aprovado pelo Plenário. 2.3. Processos de 
O Conselheiro Francisco Grabovski Neto 
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relatou os processos nº: 4276/2021 50 
Mattei Inácio, ambos aprovados com indicação para aplicação de multa administrativa. O 51 
Conselheiro Miro Hildebrando questionou o Relator acerca do valor da multa, o Relator informou 52 
que os percentuais são definidos em legislação e já foram aprovados por este Conselho, e que a 53 
aplicação da multa é a última instancia do processo administrativo, tendo tido o interessado, a 54 
oportunidade de regularizar a sua situação em inúmeras vezes. 55 
do 2º trimestre do exercício de 2021:56 
despesas neste trimestre se deu em decorrência dos reajustes salarial e do vale57 
funcionários, na seqüência passou a palavra ao Conselheiro Francisco Grabovski Neto, Presidente 58 
da Comissão de Tomada de Contas: O Conselheiro informou que o percentual de inadimplência 59 
continua elevado, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, ainda em decorrência dos 60 
efeitos da pandemia, ressaltou que os recebimentos continuam abaixo da meta esta61 
será preciso realizar novas ações de cobrança, informou que em projeção realizada, esti62 
déficit financeiro da ordem de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) e recomendou cautela na 63 
execução de novas despesas. Após ponderações o Proc64 
Balancete do 2º trimestre do exercício de 2021 foi aprovado pro unanimidade.65 
prorrogação do VIII Programa Nacional de Recuperação de Créditos do Sistema 66 
COFECON/CORECONs: O Presidente informou ao Plenário que67 
prorrogação do VIII Programa Nacional de Recuperação de Créditos nos mesmos moldes da 68 
edição anterior e com a inclusão da anuidade de 2020. Após ponderações, o Plenário aprovou por 69 
unanimidade a adesão do CORECON70 
Comissões de Trabalho: 3.3.1. Desenvolvimento e Projeção Profissional do Economista: 71 
Conselheiro Ademir Tenfen, Presidente Interino da Comissão informou da programação da Sema72 
do Economista 2021 organizada73 
solicitou sugestões para as lives dos meses de setembro e outubro. O Funcionário Rodrigo Martins 74 
sugeriu o nome do Economista Marcelo Panosso Mendonça, Presidente do IPREV para uma live 75 
sobre a reforma da previdência 76 
convite deverá ser realizado pelo Presidente. O Conselheiro Miro Hildebrando também se ofereceu 77 
para realizar uma live no mês de outubro abordando o tema de Economic Strategy. O Conselheiro 78 
Ademir Tenfen solicitou ao Conselheiro Miro o envio de materiais para uma análise da Comissão.79 
3.3.2. Educação: Na ausência da Conselheira Bruna Furlanetto, o funcionário Rodrigo Martins 80 
informou que a Comissão auxiliou na organização da Semana do Economista81 
engajamento das Universidades e que o ECCE será realizado em outra oportunidade, para que não 82 
concorra com a programação da Semana do Economista. 83 
Conselheiro Ernani Hudler, Presidente da Comissão de Ética, 84 
disciplinar analisado pela Comissão já se encontra em fase de finalização e em breve será 85 
convocada a Sessão de Julgamento. 86 
sobre os recorrentes vazamentos ocorridos no telha87 
iniciadas com o Sindico do prédio, informou também que será realizada a contratação de uma 88 
empresa especializada para refazer todo o telhado e calhas e que o Sindico solicitou a participação 89 
do CORECON-SC na cobertura dos custos, sobre este assunto, o Presidente 90 
Sindico que não poderia se posicionar naquele momento e informou ao Plenário91 
orientação do Departamento Jurídico. O Funcionário Rodrigo Martins informou da necessidade 92 
urgente de uma reforma no interior da sede do CORECON93 
instalações, mas principalmente pela sua conservação e segurança/ergonomia dos funcionários. 94 
Informou também que o Relatório da empresa de Segurança e Saúde do Trabalho virá95 
recomendações que deverão ser atendidas para evitar infrações á legislação trabalhista. O 96 
Presidente convidou a todos para participarem das lives comemorativas e cobrou o empenho no 97 
auxílio á divulgação. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto s98 
participação dos Conselheiros no CBE 2021, o que foi respondido pelo funcionário Rodrigo. 99 
ENCERRAMENTO: Ficou definido que a próxima Sessão Plenária será realizada no dia 13 de 100 
setembro ás 18:30h em ambiente virtual. Nada mais 101 
a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos da presente Sessão, da qual eu, Rodrigo 102 
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relatou os processos nº: 4276/2021 – Gabriel do Nascimento Alves; e 4256/2020 
Mattei Inácio, ambos aprovados com indicação para aplicação de multa administrativa. O 
Conselheiro Miro Hildebrando questionou o Relator acerca do valor da multa, o Relator informou 

tuais são definidos em legislação e já foram aprovados por este Conselho, e que a 
aplicação da multa é a última instancia do processo administrativo, tendo tido o interessado, a 
oportunidade de regularizar a sua situação em inúmeras vezes. 3. ORDEM DO DIA:
do 2º trimestre do exercício de 2021: O Presidente informou ao Plenário que o aumento das 
despesas neste trimestre se deu em decorrência dos reajustes salarial e do vale
funcionários, na seqüência passou a palavra ao Conselheiro Francisco Grabovski Neto, Presidente 

de Tomada de Contas: O Conselheiro informou que o percentual de inadimplência 
continua elevado, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, ainda em decorrência dos 
efeitos da pandemia, ressaltou que os recebimentos continuam abaixo da meta esta
será preciso realizar novas ações de cobrança, informou que em projeção realizada, esti

dem de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) e recomendou cautela na 
execução de novas despesas. Após ponderações o Processo Administrativo nº 
Balancete do 2º trimestre do exercício de 2021 foi aprovado pro unanimidade.
prorrogação do VIII Programa Nacional de Recuperação de Créditos do Sistema 

O Presidente informou ao Plenário que o COFECON aprovou a 
prorrogação do VIII Programa Nacional de Recuperação de Créditos nos mesmos moldes da 
edição anterior e com a inclusão da anuidade de 2020. Após ponderações, o Plenário aprovou por 
unanimidade a adesão do CORECON-SC ao programa. 3.3. Atividades desenvolvidas pelas 
Comissões de Trabalho: 3.3.1. Desenvolvimento e Projeção Profissional do Economista: 
Conselheiro Ademir Tenfen, Presidente Interino da Comissão informou da programação da Sema
do Economista 2021 organizada pela Comissão em parceria com a Comissão de Educação e 
solicitou sugestões para as lives dos meses de setembro e outubro. O Funcionário Rodrigo Martins 
sugeriu o nome do Economista Marcelo Panosso Mendonça, Presidente do IPREV para uma live 
sobre a reforma da previdência do Estado de SC, o que prontamente foi aceito pelo Plenário e o 
convite deverá ser realizado pelo Presidente. O Conselheiro Miro Hildebrando também se ofereceu 
para realizar uma live no mês de outubro abordando o tema de Economic Strategy. O Conselheiro 

emir Tenfen solicitou ao Conselheiro Miro o envio de materiais para uma análise da Comissão.
Na ausência da Conselheira Bruna Furlanetto, o funcionário Rodrigo Martins 

informou que a Comissão auxiliou na organização da Semana do Economista
engajamento das Universidades e que o ECCE será realizado em outra oportunidade, para que não 
concorra com a programação da Semana do Economista. 3.3.3. Demais Comissões: 
Conselheiro Ernani Hudler, Presidente da Comissão de Ética, informou que o atual processo 
disciplinar analisado pela Comissão já se encontra em fase de finalização e em breve será 
convocada a Sessão de Julgamento. 4. PALAVRA LIVRE: O Presidente informou ao Plenário 
sobre os recorrentes vazamentos ocorridos no telhado da sede do CORECON
iniciadas com o Sindico do prédio, informou também que será realizada a contratação de uma 
empresa especializada para refazer todo o telhado e calhas e que o Sindico solicitou a participação 

ura dos custos, sobre este assunto, o Presidente 
Sindico que não poderia se posicionar naquele momento e informou ao Plenário
orientação do Departamento Jurídico. O Funcionário Rodrigo Martins informou da necessidade 

te de uma reforma no interior da sede do CORECON-SC, para além da modernização das 
instalações, mas principalmente pela sua conservação e segurança/ergonomia dos funcionários. 
Informou também que o Relatório da empresa de Segurança e Saúde do Trabalho virá
recomendações que deverão ser atendidas para evitar infrações á legislação trabalhista. O 
Presidente convidou a todos para participarem das lives comemorativas e cobrou o empenho no 
auxílio á divulgação. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto solicitou informações sobre a 
participação dos Conselheiros no CBE 2021, o que foi respondido pelo funcionário Rodrigo. 

Ficou definido que a próxima Sessão Plenária será realizada no dia 13 de 
setembro ás 18:30h em ambiente virtual. Nada mais havendo para discutir o Presidente agradeceu 
a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos da presente Sessão, da qual eu, Rodrigo 
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Gabriel do Nascimento Alves; e 4256/2020 – Stefano Antônio 
Mattei Inácio, ambos aprovados com indicação para aplicação de multa administrativa. O 
Conselheiro Miro Hildebrando questionou o Relator acerca do valor da multa, o Relator informou 

tuais são definidos em legislação e já foram aprovados por este Conselho, e que a 
aplicação da multa é a última instancia do processo administrativo, tendo tido o interessado, a 

3. ORDEM DO DIA: 3.1. Balancete 
O Presidente informou ao Plenário que o aumento das 

despesas neste trimestre se deu em decorrência dos reajustes salarial e do vale-alimentação dos 
funcionários, na seqüência passou a palavra ao Conselheiro Francisco Grabovski Neto, Presidente 

de Tomada de Contas: O Conselheiro informou que o percentual de inadimplência 
continua elevado, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, ainda em decorrência dos 
efeitos da pandemia, ressaltou que os recebimentos continuam abaixo da meta estabelecida e que 
será preciso realizar novas ações de cobrança, informou que em projeção realizada, estima-se um 

dem de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) e recomendou cautela na 
esso Administrativo nº 4328/2021 – 

Balancete do 2º trimestre do exercício de 2021 foi aprovado pro unanimidade. 3.2. Segunda 
prorrogação do VIII Programa Nacional de Recuperação de Créditos do Sistema 

o COFECON aprovou a 
prorrogação do VIII Programa Nacional de Recuperação de Créditos nos mesmos moldes da 
edição anterior e com a inclusão da anuidade de 2020. Após ponderações, o Plenário aprovou por 

tividades desenvolvidas pelas 
Comissões de Trabalho: 3.3.1. Desenvolvimento e Projeção Profissional do Economista: O 
Conselheiro Ademir Tenfen, Presidente Interino da Comissão informou da programação da Semana 

parceria com a Comissão de Educação e 
solicitou sugestões para as lives dos meses de setembro e outubro. O Funcionário Rodrigo Martins 
sugeriu o nome do Economista Marcelo Panosso Mendonça, Presidente do IPREV para uma live 

do Estado de SC, o que prontamente foi aceito pelo Plenário e o 
convite deverá ser realizado pelo Presidente. O Conselheiro Miro Hildebrando também se ofereceu 
para realizar uma live no mês de outubro abordando o tema de Economic Strategy. O Conselheiro 

emir Tenfen solicitou ao Conselheiro Miro o envio de materiais para uma análise da Comissão. 
Na ausência da Conselheira Bruna Furlanetto, o funcionário Rodrigo Martins 

informou que a Comissão auxiliou na organização da Semana do Economista 2021, inclusive com o 
engajamento das Universidades e que o ECCE será realizado em outra oportunidade, para que não 

3.3.3. Demais Comissões: O 
informou que o atual processo 

disciplinar analisado pela Comissão já se encontra em fase de finalização e em breve será 
O Presidente informou ao Plenário 

do da sede do CORECON-SC e das tratativas 
iniciadas com o Sindico do prédio, informou também que será realizada a contratação de uma 
empresa especializada para refazer todo o telhado e calhas e que o Sindico solicitou a participação 

ura dos custos, sobre este assunto, o Presidente comentou com o 
Sindico que não poderia se posicionar naquele momento e informou ao Plenário que já solicitou a 
orientação do Departamento Jurídico. O Funcionário Rodrigo Martins informou da necessidade 

SC, para além da modernização das 
instalações, mas principalmente pela sua conservação e segurança/ergonomia dos funcionários. 
Informou também que o Relatório da empresa de Segurança e Saúde do Trabalho virá com várias 
recomendações que deverão ser atendidas para evitar infrações á legislação trabalhista. O 
Presidente convidou a todos para participarem das lives comemorativas e cobrou o empenho no 

olicitou informações sobre a 
participação dos Conselheiros no CBE 2021, o que foi respondido pelo funcionário Rodrigo. 

Ficou definido que a próxima Sessão Plenária será realizada no dia 13 de 
havendo para discutir o Presidente agradeceu 

a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos da presente Sessão, da qual eu, Rodrigo 
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Martins, Secretário, elaborei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai por mim e pelo 103 
Presidente, assinada. 104 
 105 
Florianópolis, 09 de agosto de 2021.106 
 107 
 108 
Econ. Silvio José Martins Filho109 
Presidente 110 
 111 
 112 
Econ. Rodrigo Martins 113 
Secretário 114 
 115 
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Martins, Secretário, elaborei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai por mim e pelo 

rianópolis, 09 de agosto de 2021. 

Silvio José Martins Filho 
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Martins, Secretário, elaborei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai por mim e pelo 


