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ATA DA 9ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO 
REGIONAL DE ECONOMIA 
SETEMBRO DE 2022. 

 

Aos cinco 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 
Ernani Hudler, Adriano de Amarante5 
Suplentes: Ademir Tenfen, Valdemiro Branco Hildebrando6 
Waldir Assis Kretzer Filho, e do7 
Corrêa. Constatado o quorum8 
1. EXPEDIENTE: 1.1. Justificativas de ausência em Sessão Plenária9 
Conselheiros Efetivos Reinaldo Cheraim Chedid e Bruna Furlanetto10 
ausências e foram substituídos pelos Conselheiros Suplentes: Ademir Tenfen e Alex 11 
Onacli Moreira Fabrin, respectivamente12 
realizada em 15.08.2022: 13 
PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO: 2.1. Registro Definitivo Pessoa Física14 
Jurídica: O Conselheiro R15 
Bittencourt; 3963 – Vanessa Ferreira do Lago; 3964 16 
Camila de Oliveira Morais; 3967 17 
Conselheiro Francisco Grabovski Neto relatou os processos: 3962 18 
254 – Carina Cargnelutti Dal Pai; 255 19 
Assessoria Empresarial LTDA. Todos os processos foram aprovados.20 
Cancelamento de Registro Pessoa Física e Pessoa Jurídica21 
Richartz relatou os processo22 
Dalle Tese; 1176 – Virginia Oliveira Silva; 1540 23 
Jorge Antônio Marcelino; 2209 24 
Popinhaki. Todos os processo25 
Fiscalização Profissional Pessoa26 
Richartz relatou o processo: 27 
Grabovski Neto relatou os processos: 4396/2022 28 
Isabelle Paola Silva Rocha; e 4424/20229 
processos foram aprovados com indicação de aplicação de multa administrativa30 
ORDEM DO DIA: 3.1. 26º ENESUL e 3º Encontro de Peritos em Economia e 31 
Finanças da Região Sul: 32 
que os eventos registraram 200 (duzentas inscrições) e que no seu auge contou com a 33 
participação simultânea de 170 (cento e setenta) pessoas34 
vivo pela transmissão no canal do COFECON no 35 
informou que os eventos custaram R$ 36.350,45 (trinta e seis mil, trezentos e cinquenta 36 
reais e quarenta e cinco centavos) e as receitas de patrocínios e inscrições chegaram ao 37 
montante de R$ 29.171,11 (vinte e nove mil, cento e setenta e um reais38 
centavos), restando ao CORECON39 
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ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO 
REGIONAL DE ECONOMIA 7ª REGIÃO/SC, REALIZADA NO DIA 05

 

dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às 
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, Francisco Grabovski Neto, 

, Adriano de Amarante e Valmor Cesar Schmitt, dos Conselheiros 
, Valdemiro Branco Hildebrando, Alex Onacli Moreira Fabrin

aldir Assis Kretzer Filho, e dos funcionários: Rodrigo Nivaldo Marti
quorum regimental, o senhor Presidente deu início aos trabalhos. 

Justificativas de ausência em Sessão Plenária
Conselheiros Efetivos Reinaldo Cheraim Chedid e Bruna Furlanetto
ausências e foram substituídos pelos Conselheiros Suplentes: Ademir Tenfen e Alex 
Onacli Moreira Fabrin, respectivamente. 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

O Conselheiro Robert Richartz relatou os processos: 
Vanessa Ferreira do Lago; 3964 – Vicente Loeblen Heinen; 3966 

Camila de Oliveira Morais; 3967 – Teracy Malin Ogino; e 3968 – Maicon Luiz Brand. O 
Conselheiro Francisco Grabovski Neto relatou os processos: 3962 –

Carina Cargnelutti Dal Pai; 255 – CR 2 Consultoria e Treinamento; e 256 
Assessoria Empresarial LTDA. Todos os processos foram aprovados.
Cancelamento de Registro Pessoa Física e Pessoa Jurídica: O Conselheiro 

processos: 3099 – Sergio Alfredo Helder; 3848 
Virginia Oliveira Silva; 1540 – Juvência Rodrigues Lopes; 1710 

Jorge Antônio Marcelino; 2209 – Alvaro Alécio Ferreira; e 3083 
Todos os processos foram aprovados pelo Plenário. 

Fiscalização Profissional Pessoa Física e Pessoa Jurídica: O Conselheiro Robert 
Richartz relatou o processo: 4409/2022 – Alpes Consultoria. O Conselheiro Francisco 
Grabovski Neto relatou os processos: 4396/2022 – Alisson Vinicius Soares; 4410/2022 
Isabelle Paola Silva Rocha; e 4424/2022 – Benony Schmitz Filho Eireli. 
processos foram aprovados com indicação de aplicação de multa administrativa

26º ENESUL e 3º Encontro de Peritos em Economia e 
: O Presidente Silvio José Martins Filho 

que os eventos registraram 200 (duzentas inscrições) e que no seu auge contou com a 
participação simultânea de 170 (cento e setenta) pessoas, exceto os que assistiram ao 
vivo pela transmissão no canal do COFECON no YouTube. O President
informou que os eventos custaram R$ 36.350,45 (trinta e seis mil, trezentos e cinquenta 
reais e quarenta e cinco centavos) e as receitas de patrocínios e inscrições chegaram ao 
montante de R$ 29.171,11 (vinte e nove mil, cento e setenta e um reais

CORECON-SC um aporte financeiro de R$ 7.179,34 (sete mil, 
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ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO 
REALIZADA NO DIA 05 DE 

, às 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, 

e Valmor Cesar Schmitt, dos Conselheiros 
, Alex Onacli Moreira Fabrin e 

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

Justificativas de ausência em Sessão Plenária: Os 
Conselheiros Efetivos Reinaldo Cheraim Chedid e Bruna Furlanetto, justificaram as suas 
ausências e foram substituídos pelos Conselheiros Suplentes: Ademir Tenfen e Alex 

Aprovação da Ata da Sessão Plenária 
CANCELAMENTOS E 

PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO: 2.1. Registro Definitivo Pessoa Física e Pessoa 
 2656 – Pablo Felipe 

Vicente Loeblen Heinen; 3966 – 
Maicon Luiz Brand. O 
– Alex Oliveira Lopes; 

CR 2 Consultoria e Treinamento; e 256 – Glafi 
Assessoria Empresarial LTDA. Todos os processos foram aprovados. 2.2. 

O Conselheiro Robert 
Sergio Alfredo Helder; 3848 – Diogo Guilherme 

Juvência Rodrigues Lopes; 1710 – 
Alvaro Alécio Ferreira; e 3083 – Antônio Carlos 

. 2.3. Processos de 
O Conselheiro Robert 

Alpes Consultoria. O Conselheiro Francisco 
Alisson Vinicius Soares; 4410/2022 – 

Benony Schmitz Filho Eireli. Todos os 
processos foram aprovados com indicação de aplicação de multa administrativa. 3. 

26º ENESUL e 3º Encontro de Peritos em Economia e 
O Presidente Silvio José Martins Filho informou ao Plenário 

que os eventos registraram 200 (duzentas inscrições) e que no seu auge contou com a 
exceto os que assistiram ao 

. O Presidente também 
informou que os eventos custaram R$ 36.350,45 (trinta e seis mil, trezentos e cinquenta 
reais e quarenta e cinco centavos) e as receitas de patrocínios e inscrições chegaram ao 
montante de R$ 29.171,11 (vinte e nove mil, cento e setenta e um reais e onze 

um aporte financeiro de R$ 7.179,34 (sete mil, 



 

Rua Trajano, 265 | 12º andar | Centro | 88010
www.corecon

cento e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), bem abaixo dos R$ 12.000,00 40 
(doze mil reais) previstos inicialmente. O Presidente agradeceu o apoio de todos 41 
envolvidos, principalmente da equipe de funcionários, também reconheceu a importância 42 
da participação dos estudantes da ESAG/UDESC trazidos pelo Conselheiro Adriano de 43 
Amarante. O Conselheiro Adriano de Amarante informou que os eventos foram 44 
amplamente aprovados pelos estudan45 
falou da importância do Encontro de Peritos e na aproximação dos peritos dos três 46 
Estados do Sul. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto falou da sua participação 47 
como palestrante e do feedback48 
resultou em um convite para uma palestra aos acadêmicos da UFSC realizada no último 49 
dia 31. O Conselheiro André Luiz Koerich parabenizou a equipe de funcionários pela 50 
organização e ressaltou a importância51 
Projeto de Reforma da sede do CORECON52 
que a última reforma realizada na sede ocorreu em 2006 e não resolveu os problemas 53 
de infiltração que em 2010 passara54 
atual situação da sede ressaltando a necessidade de uma reforma geral, tanto para a 55 
correção de problemas estruturais quanto para a adequação dos espaços, seja para a 56 
melhoria da qualidade de trabalho para 57 
serão atendidos. O Presidente também informou sobre as recomendações constantes 58 
das empresas de Segurança e Saúde do Trabalho e da sua preocupação quanto à 59 
próxima vistoria do Corpo de Bombeiros. Ressaltou a 60 
completa e solicitou autorização do Plenário para um incremento na proposta 61 
orçamentária para esse fim, passando dos R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 62 
anteriormente aprovados para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais63 
Francisco Grabovski Neto falou da situação critica em que sem encontra a sede e da 64 
necessidade urgente de reforma, mas ressaltou o cuidado com o equilíbrio financeiro 65 
das contas do CORECON-66 
apresentando resultados insignificantes. 67 
importância de se fazer a reforma por completo e que esses gastos 68 
considerados como investimentos69 
fazer a reforma neste ano, mas que o projeto já esta sendo produzido e até o fim do ano 70 
teremos condições de orçar de forma mais realista o quanto custará à reforma. Colocado 71 
em apreciação, o Plenário autorizou o incremento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)72 
no orçamento da reforma para o próximo ano.73 
Conselheiro Francisco Grabovski Neto apresentou ao Plenário uma proposta para 74 
reduzir o nº de cancelamentos de registros em decorrência de aposentadoria, na 75 
iniciativa, o Conselheiro propõe condicionar o Registro Ativo com Desconto não aos 76 
critérios atuais, mas sim a aposentadoria. Ocorre que nas condições atuais o Registro 77 
Ativo com Desconto é concedido apenas para os economistas do sexo masculino com 78 
idade igual ou superior a 70 anos e do sexo feminino com idade igual ou superior a 65 79 
anos, idade muito acima da de quando é concedida a maioria das aposentadorias, o que 80 
dificulta a manutenção desses registros. A proposta não visa apenas à receita de 81 
anuidades, mas principalmente a representatividade da categoria com um número maior 82 
de economistas registrados83 
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cento e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), bem abaixo dos R$ 12.000,00 
(doze mil reais) previstos inicialmente. O Presidente agradeceu o apoio de todos 
envolvidos, principalmente da equipe de funcionários, também reconheceu a importância 
da participação dos estudantes da ESAG/UDESC trazidos pelo Conselheiro Adriano de 
Amarante. O Conselheiro Adriano de Amarante informou que os eventos foram 

aprovados pelos estudantes participantes. O Conselheiro Ademir Tenfen
falou da importância do Encontro de Peritos e na aproximação dos peritos dos três 
Estados do Sul. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto falou da sua participação 

eedback positivo recebidos dos participantes
resultou em um convite para uma palestra aos acadêmicos da UFSC realizada no último 

O Conselheiro André Luiz Koerich parabenizou a equipe de funcionários pela 
importância da realização de palestras nas universidades.

Projeto de Reforma da sede do CORECON-SC: O Presidente informou ao Plenário 
que a última reforma realizada na sede ocorreu em 2006 e não resolveu os problemas 
de infiltração que em 2010 passaram ser freqüentes, o Presidente também 
atual situação da sede ressaltando a necessidade de uma reforma geral, tanto para a 
correção de problemas estruturais quanto para a adequação dos espaços, seja para a 
melhoria da qualidade de trabalho para os funcionários, quanto para os economistas que 

O Presidente também informou sobre as recomendações constantes 
das empresas de Segurança e Saúde do Trabalho e da sua preocupação quanto à 
próxima vistoria do Corpo de Bombeiros. Ressaltou a necessidade de fazer uma reforma 
completa e solicitou autorização do Plenário para um incremento na proposta 
orçamentária para esse fim, passando dos R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 
anteriormente aprovados para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais
Francisco Grabovski Neto falou da situação critica em que sem encontra a sede e da 
necessidade urgente de reforma, mas ressaltou o cuidado com o equilíbrio financeiro 

-SC, que nos últimos anos em decorrência da pandemi
apresentando resultados insignificantes. O Conselheiro André Luiz Koerich ressaltou a 
importância de se fazer a reforma por completo e que esses gastos 

investimentos. O Presidente informou que não será mais possível 
a reforma neste ano, mas que o projeto já esta sendo produzido e até o fim do ano 

teremos condições de orçar de forma mais realista o quanto custará à reforma. Colocado 
em apreciação, o Plenário autorizou o incremento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
no orçamento da reforma para o próximo ano. 3.3. Propostas para o SINCE 2022: 
Conselheiro Francisco Grabovski Neto apresentou ao Plenário uma proposta para 
reduzir o nº de cancelamentos de registros em decorrência de aposentadoria, na 

o Conselheiro propõe condicionar o Registro Ativo com Desconto não aos 
critérios atuais, mas sim a aposentadoria. Ocorre que nas condições atuais o Registro 
Ativo com Desconto é concedido apenas para os economistas do sexo masculino com 

erior a 70 anos e do sexo feminino com idade igual ou superior a 65 
anos, idade muito acima da de quando é concedida a maioria das aposentadorias, o que 
dificulta a manutenção desses registros. A proposta não visa apenas à receita de 

almente a representatividade da categoria com um número maior 
de economistas registrados. Na proposta, o Conselheiro também sugere que o 
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cento e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), bem abaixo dos R$ 12.000,00 
(doze mil reais) previstos inicialmente. O Presidente agradeceu o apoio de todos os 
envolvidos, principalmente da equipe de funcionários, também reconheceu a importância 
da participação dos estudantes da ESAG/UDESC trazidos pelo Conselheiro Adriano de 
Amarante. O Conselheiro Adriano de Amarante informou que os eventos foram 

tes participantes. O Conselheiro Ademir Tenfen 
falou da importância do Encontro de Peritos e na aproximação dos peritos dos três 
Estados do Sul. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto falou da sua participação 

positivo recebidos dos participantes, que inclusive 
resultou em um convite para uma palestra aos acadêmicos da UFSC realizada no último 

O Conselheiro André Luiz Koerich parabenizou a equipe de funcionários pela 
da realização de palestras nas universidades. 3.2. 

O Presidente informou ao Plenário 
que a última reforma realizada na sede ocorreu em 2006 e não resolveu os problemas 

m ser freqüentes, o Presidente também enfatizou a 
atual situação da sede ressaltando a necessidade de uma reforma geral, tanto para a 
correção de problemas estruturais quanto para a adequação dos espaços, seja para a 

os funcionários, quanto para os economistas que 
O Presidente também informou sobre as recomendações constantes 

das empresas de Segurança e Saúde do Trabalho e da sua preocupação quanto à 
necessidade de fazer uma reforma 

completa e solicitou autorização do Plenário para um incremento na proposta 
orçamentária para esse fim, passando dos R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 
anteriormente aprovados para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). O Conselheiro 
Francisco Grabovski Neto falou da situação critica em que sem encontra a sede e da 
necessidade urgente de reforma, mas ressaltou o cuidado com o equilíbrio financeiro 

que nos últimos anos em decorrência da pandemia, vem 
O Conselheiro André Luiz Koerich ressaltou a 

importância de se fazer a reforma por completo e que esses gastos devem ser 
. O Presidente informou que não será mais possível 

a reforma neste ano, mas que o projeto já esta sendo produzido e até o fim do ano 
teremos condições de orçar de forma mais realista o quanto custará à reforma. Colocado 
em apreciação, o Plenário autorizou o incremento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

. Propostas para o SINCE 2022: O 
Conselheiro Francisco Grabovski Neto apresentou ao Plenário uma proposta para 
reduzir o nº de cancelamentos de registros em decorrência de aposentadoria, na 

o Conselheiro propõe condicionar o Registro Ativo com Desconto não aos 
critérios atuais, mas sim a aposentadoria. Ocorre que nas condições atuais o Registro 
Ativo com Desconto é concedido apenas para os economistas do sexo masculino com 

erior a 70 anos e do sexo feminino com idade igual ou superior a 65 
anos, idade muito acima da de quando é concedida a maioria das aposentadorias, o que 
dificulta a manutenção desses registros. A proposta não visa apenas à receita de 

almente a representatividade da categoria com um número maior 
o Conselheiro também sugere que o 
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percentual de cobrança em relação ao valor da anuidade vigente, possa ser reajustado 84 
dos atuas 10% para 20% ou 30%.85 
Presidente informou ao Plenário que em decorrência da reforma e modernização da 86 
sede do COERCON-SC, alguns bens públicos se tornarão87 
sendo necessário o seu desfazimento. O Conse88 
membro da Comissão para desfazimento de bens públicos, apresentou ao Plenário a 89 
relação de bens enviados pela Presidência para a análise e classificação, após reuniões90 
a Comissão apresentou ao Plenário a relação com as dev91 
maioria dos bens considerados inservíveis e destinados a doação e outros com 92 
recomendação da sua manutenção. Colocado em apreciação, a classificação 93 
apresentada pela Comissão foi aprovada.94 
Plenário que participou da formatura do curso de economia da UFSC, oportunidade em 95 
que homenageou os primeiros colocados das turmas. O Presidente também informou 96 
que participou do Encontro de Economia organizado pelo CORECON97 
em que se estreitaram ainda mais a integração entre os CORECONs da Região Sul, 98 
inclusive em relação ás propostas que serão apresentadas para o SINCE 2022. A 99 
próxima Sessão Plenária ficou agendada para o dia 03 de outubro.100 
Nada mais havendo para discutir o Presidente101 
encerrados os trabalhos da pressente Sessão, da qual eu, 102 
Secretário, elaborei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai por mim e pelo 103 
Presidente, assinada. 104 

 105 

Florianópolis, 05 de setembro106 

 107 

 108 

Econ. Silvio José Martins Filho           109 

Presidente 110 

 111 

 112 

Econ. Rodrigo Nivaldo Martins113 

Secretário 114 

Rua Trajano, 265 | 12º andar | Centro | 88010-010 | Florianópolis/SC
www.corecon-sc.org.br | corecon-sc@cofecon.org.br | (48) 3222-1979

percentual de cobrança em relação ao valor da anuidade vigente, possa ser reajustado 
para 20% ou 30%. 3.4. Desfazimento de bens públicos inservíveis:

Presidente informou ao Plenário que em decorrência da reforma e modernização da 
alguns bens públicos se tornarão inservíveis para a instituição, 

sendo necessário o seu desfazimento. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto, 
membro da Comissão para desfazimento de bens públicos, apresentou ao Plenário a 
relação de bens enviados pela Presidência para a análise e classificação, após reuniões
a Comissão apresentou ao Plenário a relação com as devidas classificações, sendo a 
maioria dos bens considerados inservíveis e destinados a doação e outros com 
recomendação da sua manutenção. Colocado em apreciação, a classificação 
apresentada pela Comissão foi aprovada. PALAVRA-LIVRE: O Presidente informou a
Plenário que participou da formatura do curso de economia da UFSC, oportunidade em 
que homenageou os primeiros colocados das turmas. O Presidente também informou 
que participou do Encontro de Economia organizado pelo CORECON

treitaram ainda mais a integração entre os CORECONs da Região Sul, 
inclusive em relação ás propostas que serão apresentadas para o SINCE 2022. A 
próxima Sessão Plenária ficou agendada para o dia 03 de outubro.
Nada 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 

setembro de 2022. 

Silvio José Martins Filho            

Rodrigo Nivaldo Martins 
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percentual de cobrança em relação ao valor da anuidade vigente, possa ser reajustado 
. Desfazimento de bens públicos inservíveis: O 

Presidente informou ao Plenário que em decorrência da reforma e modernização da 
inservíveis para a instituição, 

lheiro Francisco Grabovski Neto, 
membro da Comissão para desfazimento de bens públicos, apresentou ao Plenário a 
relação de bens enviados pela Presidência para a análise e classificação, após reuniões, 

idas classificações, sendo a 
maioria dos bens considerados inservíveis e destinados a doação e outros com 
recomendação da sua manutenção. Colocado em apreciação, a classificação 

O Presidente informou ao 
Plenário que participou da formatura do curso de economia da UFSC, oportunidade em 
que homenageou os primeiros colocados das turmas. O Presidente também informou 
que participou do Encontro de Economia organizado pelo CORECON-RS, oportunidade 

treitaram ainda mais a integração entre os CORECONs da Região Sul, 
inclusive em relação ás propostas que serão apresentadas para o SINCE 2022. A 
próxima Sessão Plenária ficou agendada para o dia 03 de outubro. ENCERRAMENTO: 

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 


