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ATA DA 8ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO 
REGIONAL DE ECONOMIA 
AGOSTO DE 2022. 

 

 

 

Aos quinze 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: Robert Richartz, 4 
Grabovski Neto, Ernani Hudler5 
Conselheiros Suplentes: Ademir Tenfen6 
Kretzer Filho, e dos funcionário7 
Constatado o quorum regimental, o senhor Presidente deu início aos trabalhos. 8 
EXPEDIENTE: 1.1. Justificativas de ausência em Sessão Plenária9 
Reinaldo Cheraim Chedid justificou a sua ausência e foi substituído pelo 10 
Suplente Ademir Tenfen. 1.2.11 
18.07.2022: A Ata foi aprovada12 
DE FISCALIZAÇÃO: 2.1. Registro Definitivo Pessoa Física13 
Conselheiro Robert Richartz relatou os processos:14 
– Vanessa Martins Conceição; 3959 15 
Michael Menon; 3961 – Sandro Vitor Dal Bó; e 253 16 
aprovados pelo Plenário. 2.217 
Jurídica: O Conselheiro 18 
Pozzobon; 3611 – Sonia Maria Kohler Dias; 3834 19 
Consultoria. Todos os processo20 
Fiscalização Profissional Pessoa Física e Pessoa Jurídica:21 
Richartz relatou o processo:22 
aprovado com indicação de aplicação de multa administrativa23 
26º ENESUL e 3º Encontro de Peritos: 24 
inscrições para os encontros superaram 25 
suficientes, sendo assim, o CORECON26 
(dez mil reais) de recursos próprios, recursos esses alocados anteriormente para a 27 
Semana do Economista e para o Prêmio Catarinense de Economia.28 
reforçou o convite para que os Conselheiros participem dos encontros e que na 29 
impossibilidade da participação completa, que participem pelo menos da Sessão de 30 
Abertura do ENESUL. O funcionário Rodrigo Martins informou que os encontros serão 31 
transmitidos ao vivo pelo canal do COFECON no youtube e que32 
será realizado um encontro de aprimoramento do novo sistema 33 
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ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO 
REGIONAL DE ECONOMIA 7ª REGIÃO/SC, REALIZADA NO DIA 15

dias do mês de agosto 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 
Robert Richartz, André Luiz Koerich, Bruna Furlanetto

Ernani Hudler, Adriano de Amarante e Valmor Cesar Schmitt, dos 
Conselheiros Suplentes: Ademir Tenfen, Valdemiro Branco Hildebrando

funcionários: Rodrigo Nivaldo Martins e Luis Gonzaga Corrêa
regimental, o senhor Presidente deu início aos trabalhos. 

Justificativas de ausência em Sessão Plenária
Reinaldo Cheraim Chedid justificou a sua ausência e foi substituído pelo 

1.2. Aprovação da Ata da Sessão Plenária 
A Ata foi aprovada. 2. REGISTROS, CANCELAMENTOS E PROCESSOS 

DE FISCALIZAÇÃO: 2.1. Registro Definitivo Pessoa Física e Pessoa 
obert Richartz relatou os processos: 3957 – Maria Eduarda Munaro; 3958 

Vanessa Martins Conceição; 3959 – Ivan Alonso S. Piedemonte; 3960 
Sandro Vitor Dal Bó; e 253 – Assertiva 
2.2. Cancelamento de Registro Pessoa Física e Pessoa 

O Conselheiro Robert Richartz relatou os processos
Sonia Maria Kohler Dias; 3834 – Marilu Pagliari; e 198 

Todos os processos foram aprovados pelo Plenário
Fiscalização Profissional Pessoa Física e Pessoa Jurídica: O Conselheiro Robert 
Richartz relatou o processo: 4412/2022 – Alcor Soluções Financeiras.

com indicação de aplicação de multa administrativa. 3. ORDEM DO DIA: 
26º ENESUL e 3º Encontro de Peritos: O Presidente informou ao Plenário que as 
inscrições para os encontros superaram as expectativas e que os patrocínios não serão

, sendo assim, o CORECON-SC entrará com aproximadamente 
(dez mil reais) de recursos próprios, recursos esses alocados anteriormente para a 
Semana do Economista e para o Prêmio Catarinense de Economia.
reforçou o convite para que os Conselheiros participem dos encontros e que na 

ilidade da participação completa, que participem pelo menos da Sessão de 
O funcionário Rodrigo Martins informou que os encontros serão 

transmitidos ao vivo pelo canal do COFECON no youtube e que em
encontro de aprimoramento do novo sistema cadastral
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ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO 
REALIZADA NO DIA 15 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 
na Furlanetto, Francisco 

e Valmor Cesar Schmitt, dos 
, Valdemiro Branco Hildebrando e Waldir Assis 

e Luis Gonzaga Corrêa. 
regimental, o senhor Presidente deu início aos trabalhos. 1. 

Justificativas de ausência em Sessão Plenária: O Conselheiro 
Reinaldo Cheraim Chedid justificou a sua ausência e foi substituído pelo Conselheiro 

Aprovação da Ata da Sessão Plenária realizada em 
2. REGISTROS, CANCELAMENTOS E PROCESSOS 

e Pessoa Jurídica: O 
Maria Eduarda Munaro; 3958 

Ivan Alonso S. Piedemonte; 3960 – Tommy 
Assertiva Consultoria. Todos 

Cancelamento de Registro Pessoa Física e Pessoa 
s: 3272 – Fernando 

Marilu Pagliari; e 198 – XMS 
. 2.3. Processos de 

O Conselheiro Robert 
Alcor Soluções Financeiras. O processo foi 

3. ORDEM DO DIA: 3.1. 
O Presidente informou ao Plenário que as 

e que os patrocínios não serão 
aproximadamente R$10.000,00 

(dez mil reais) de recursos próprios, recursos esses alocados anteriormente para a 
Semana do Economista e para o Prêmio Catarinense de Economia. O Presidente 
reforçou o convite para que os Conselheiros participem dos encontros e que na 

ilidade da participação completa, que participem pelo menos da Sessão de 
O funcionário Rodrigo Martins informou que os encontros serão 

em paralelo aos eventos 
cadastral. 3.2. Prêmio 
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Catarinense de Economia 2022:34 
definido na Sessão Plenária do dia 18 de julho, informou ao Plenário que a Comissão de 35 
Educação ajustou o regulam36 
categoria acadêmica e sem a premiação em dinheiro. Colocado em apreciação, o 37 
regulamento foi aprovado.38 
Conselheiro Francisco Grabovski Neto, presidente da CTC39 
processo administrativo nº 4437/2022 que trata do balancete do 2º trimestre do exercício 40 
de 2022. O Conselheiro apresentou uma projeção de despesas e receitas até o fim do41 
exercício e enfatizou uma previsão elevada de despesa em decorrência da eventual 42 
reforma da sede do CORECON/SC e da participação dos Delegados para o SINCE, o 43 
Conselheiro também ressaltou o alto índice de inadimplência e sugeriu a edição de 44 
novas recobranças da anuidade corrente. O Conselheiro Valdemiro Branco Hildebrando 45 
sugeriu uma análise para o melhor investimento46 
ponderações, o assunto será instruído com mais informações e ser47 
próxima sessão. O Conselheiro F48 
administrativo está bem instruído e que a recomendação da Comissão é pela sua 49 
aprovação. Colocado em apreciação, o Balancete do 2º Trimestre do exercício de 2022 50 
foi aprovado por unanimidade.51 
Francisco Grabovski Neto informou ao Plenário que em reunião na sede do CORECON52 
SC junto com o Conselheiro Valmor Cesar Schmitt, foi analisada a relação de be53 
seriam inservíveis. O Conselheiro informou que alguns dos54 
aguardar o andamento da reforma para uma posterior análise do seu descarte e que 55 
outros precisariam de laudo técnico56 
apresentada pela Comissão de Desfazimento57 
de nenhum bem público 58 
Plenário que não mais conduzirá o processo da reforma da sede e sugeriu a criação de 59 
uma Comissão específica para esse fim.60 
Economista: O Conselheiro André Luiz Koerich informou ao Plenário da importância da 61 
emissão da Carteira como forma de divulgação da profissão, também falou dos 62 
requisitos necessários a sua emissão e previstos em Resolução do COFECON. O 63 
Presidente salientou a necessidade de contratação de empresa para fazer a sua 64 
emissão. Apos ponderações65 
sessão, instruído com mais66 
Processo Eleitoral 2022: 67 
Convocação das Eleições foi publicado na data de hoje no Diário Oficial do Estado e no 68 
jornal Notícias do Dia. O Presidente também informou que às inscrições de chapas 69 
encerram às 17h00min do dia 14 de setemb70 
nas redes sociais, mailing list e site.71 
Plenário que cada CORECON tem direto ao envio de três duplas para a Gincana 72 
Nacional de Economia que será realizada junto ao SINCE,73 
para o envio das duplas, principalmente em decorrência da escalada dos preços das 74 
passagens aéreas, o Plenário em sua maioria definiu pelo envio de apenas uma dupla.75 
próxima Sessão Plenária ficou agendada para o dia 05 de setem76 
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Catarinense de Economia 2022: A Vice-Presidente Bruna Furlanetto, assim como 
definido na Sessão Plenária do dia 18 de julho, informou ao Plenário que a Comissão de 
Educação ajustou o regulamento do PCE 2022, que passou a contemplar apenas a 
categoria acadêmica e sem a premiação em dinheiro. Colocado em apreciação, o 
regulamento foi aprovado. 3.3. Balancete do 2º trimestre do exercício de 2022:
Conselheiro Francisco Grabovski Neto, presidente da CTC, apresentou ao Plenário o 
processo administrativo nº 4437/2022 que trata do balancete do 2º trimestre do exercício 

. O Conselheiro apresentou uma projeção de despesas e receitas até o fim do
exercício e enfatizou uma previsão elevada de despesa em decorrência da eventual 
reforma da sede do CORECON/SC e da participação dos Delegados para o SINCE, o 
Conselheiro também ressaltou o alto índice de inadimplência e sugeriu a edição de 

ças da anuidade corrente. O Conselheiro Valdemiro Branco Hildebrando 
sugeriu uma análise para o melhor investimento dos recursos disponíveis, após 
ponderações, o assunto será instruído com mais informações e ser
próxima sessão. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto informou que o processo 
administrativo está bem instruído e que a recomendação da Comissão é pela sua 

Colocado em apreciação, o Balancete do 2º Trimestre do exercício de 2022 
foi aprovado por unanimidade. 3.4. Desfazimento de bens públicos:
Francisco Grabovski Neto informou ao Plenário que em reunião na sede do CORECON
SC junto com o Conselheiro Valmor Cesar Schmitt, foi analisada a relação de be

inservíveis. O Conselheiro informou que alguns dos bens relacionados deveriam 
aguardar o andamento da reforma para uma posterior análise do seu descarte e que 
outros precisariam de laudo técnico para uma melhor análise. A relação de bens não foi 

pela Comissão de Desfazimento e o Plenário não definiu o descarte/doação 
 nesta Sessão. O funcionário Rodrigo Martins informou ao 

Plenário que não mais conduzirá o processo da reforma da sede e sugeriu a criação de 
uma Comissão específica para esse fim. 3.5. Emissão da Carteira de P

O Conselheiro André Luiz Koerich informou ao Plenário da importância da 
emissão da Carteira como forma de divulgação da profissão, também falou dos 
requisitos necessários a sua emissão e previstos em Resolução do COFECON. O 

ientou a necessidade de contratação de empresa para fazer a sua 
emissão. Apos ponderações ficaram acordados que o assunto voltará para a próxima 

mais informações consultadas junto ao CORECON
Processo Eleitoral 2022: O Presidente informou ao Plenário que o Edital de 
Convocação das Eleições foi publicado na data de hoje no Diário Oficial do Estado e no 

. O Presidente também informou que às inscrições de chapas 
encerram às 17h00min do dia 14 de setembro e que foi dada ampla divulgação ao pleito 
nas redes sociais, mailing list e site. PALAVRA-LIVRE: O Presidente informou ao 
Plenário que cada CORECON tem direto ao envio de três duplas para a Gincana 

e será realizada junto ao SINCE, diante da despesa elevada 
para o envio das duplas, principalmente em decorrência da escalada dos preços das 
passagens aéreas, o Plenário em sua maioria definiu pelo envio de apenas uma dupla.
próxima Sessão Plenária ficou agendada para o dia 05 de setembro.
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Presidente Bruna Furlanetto, assim como 
definido na Sessão Plenária do dia 18 de julho, informou ao Plenário que a Comissão de 

ento do PCE 2022, que passou a contemplar apenas a 
categoria acadêmica e sem a premiação em dinheiro. Colocado em apreciação, o 

3.3. Balancete do 2º trimestre do exercício de 2022: O 
apresentou ao Plenário o 

processo administrativo nº 4437/2022 que trata do balancete do 2º trimestre do exercício 
. O Conselheiro apresentou uma projeção de despesas e receitas até o fim do 

exercício e enfatizou uma previsão elevada de despesa em decorrência da eventual 
reforma da sede do CORECON/SC e da participação dos Delegados para o SINCE, o 
Conselheiro também ressaltou o alto índice de inadimplência e sugeriu a edição de 

ças da anuidade corrente. O Conselheiro Valdemiro Branco Hildebrando 
dos recursos disponíveis, após 

ponderações, o assunto será instruído com mais informações e será retomado na 
rancisco Grabovski Neto informou que o processo 

administrativo está bem instruído e que a recomendação da Comissão é pela sua 
Colocado em apreciação, o Balancete do 2º Trimestre do exercício de 2022 

o de bens públicos: O Conselheiro 
Francisco Grabovski Neto informou ao Plenário que em reunião na sede do CORECON-
SC junto com o Conselheiro Valmor Cesar Schmitt, foi analisada a relação de bens que 

bens relacionados deveriam 
aguardar o andamento da reforma para uma posterior análise do seu descarte e que 

. A relação de bens não foi 
efiniu o descarte/doação 

nesta Sessão. O funcionário Rodrigo Martins informou ao 
Plenário que não mais conduzirá o processo da reforma da sede e sugeriu a criação de 

3.5. Emissão da Carteira de Perito 
O Conselheiro André Luiz Koerich informou ao Plenário da importância da 

emissão da Carteira como forma de divulgação da profissão, também falou dos 
requisitos necessários a sua emissão e previstos em Resolução do COFECON. O 

ientou a necessidade de contratação de empresa para fazer a sua 
que o assunto voltará para a próxima 

informações consultadas junto ao CORECON-PR. 3.6. 
Presidente informou ao Plenário que o Edital de 

Convocação das Eleições foi publicado na data de hoje no Diário Oficial do Estado e no 
. O Presidente também informou que às inscrições de chapas 

ro e que foi dada ampla divulgação ao pleito 
O Presidente informou ao 

Plenário que cada CORECON tem direto ao envio de três duplas para a Gincana 
iante da despesa elevada 

para o envio das duplas, principalmente em decorrência da escalada dos preços das 
passagens aéreas, o Plenário em sua maioria definiu pelo envio de apenas uma dupla. A 

bro.  
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ENCERRAMENTO: Nada mais havendo para discutir o Presidente77 
presença de todos e deu por encerrados os trabalhos da pressente Sessão, da qual eu, 78 
Rodrigo Nivaldo Martins, Secretário, elaborei a presente Ata, que após lida e aprovada, 79 
vai por mim e pelo Presidente, assinada.80 

 81 

Florianópolis, 15 de agosto82 

 83 

 84 

Econ. Silvio José Martins Filho           85 

Presidente 86 

 87 

 88 

Econ. Rodrigo Nivaldo Martins89 

Secretário 90 
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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, 
por mim e pelo Presidente, assinada. 

agosto de 2022. 

Silvio José Martins Filho            

Rodrigo Nivaldo Martins 
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Nada mais havendo para discutir o Presidente agradeceu a 
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, 


