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 2 

ATA DA 9ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA3 
ECONOMIA 7ª REGIÃO/SC REALIZADA NO DIA 4 

 5 

Aos dias treze de setembro de dois mil e 6 

pelo sistema eletrônico “Google Meet”,7 

Região/SC, sob a presidência do Conselheiro Silvio José Martins Filho, e com as presenças dos(as) 8 

Conselheiros(as) Efetivos(as): Ernani Hudler; Nilton Leitempergher; Paulo Polli Lobo; Reinaldo 9 

Cheraim Chedid; Waldemar Bornhausen Neto e Bruna Furlanetto; 10 

Suplentes Ademir Tenfen e Valdemiro Branco Hildebrando11 

quórum regimental em vista do atraso justificado de dois Conselheiros Efetivos, estes foram 12 

substituídos pelos Conselheiros13 

Constatado o quórum regimental, o Senhor Presiden14 

1.1. Justificativas de ausência em Sessão Plenária15 

Conselheiros Efetivos: Francisco Grabovski Neto; Janypher Marcela Inácio Soares e André Luiz 16 

Koerich. 1.2. Apreciação e aprovação da Ata da Sessão Plenária de 09 de agosto de 202117 

Ata foi aprovada por unanimidade. 18 

Luiz Koerich. O Presidente relatou o licenciamento até19 

Conselheiro André Luiz Koerich, para tratamento de saúde, sendo substituído pelo Conselheiro 20 

Ademir Tenfen na Presidência da Comissão de Desenvolvimento e Projeção do Economista. 21 

Exposição do economista Antônio Paulino Furtado Filho acerca de problemas enfrentados 22 

com o SIGEO-JT. Apesar de ter confirmado sua presença o economista Antônio Paulino Furtado 23 

Filho não compareceu para realizar a exposição requerida, sendo assim o Presidente ficou de obter 24 

mais informações sobre a referida situação e, se for o caso, entrar em contat25 

sobre a questão. 2. REGISTROS26 

Francisco Grabovski Neto, responsável por relatar o assunto, não foram relatados e apreciados os 27 

registros e cancelamentos de registros, sendo transferida para 28 

ORDEM DO DIA: 3.1.  Plano de Trabalho para o exercício de 2022 29 

José Martins Filho destacou a importância e solicitou que as Comissões apresentem 30 

Plenária de outubro, seus Planos de Trabalho, relacionand31 

desenvolver em 2022. 3.2.  Reforma da Sede do CORECON32 

Martins Filho relatou que a sede está com problemas de infiltração já agravadas pelo tempo. O 33 

Síndico do condomínio já teria realizado 34 

que resultou na troca do telhado pelo condomínio. Antes do CORECON iniciar as reformas internas 35 

de sua responsabilidade, foi decidido aguardar até 36 
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ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 
7ª REGIÃO/SC REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2021.

Aos dias treze de setembro 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) 

s) Efetivos(as): Ernani Hudler; Nilton Leitempergher; Paulo Polli Lobo; Reinaldo 

Cheraim Chedid; Waldemar Bornhausen Neto e Bruna Furlanetto; e 

e Valdemiro Branco Hildebrando. Para fins de complementação do 

regimental em vista do atraso justificado de dois Conselheiros Efetivos, estes foram 

substituídos pelos Conselheiros Suplentes Ademir Tenfen e Valdemiro Branco Hildebrando. 

regimental, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos. 

1.1. Justificativas de ausência em Sessão Plenária: Ausentes, por razões justificadas, os 

Conselheiros Efetivos: Francisco Grabovski Neto; Janypher Marcela Inácio Soares e André Luiz 

rovação da Ata da Sessão Plenária de 09 de agosto de 2021

Ata foi aprovada por unanimidade. 1.3. Solicitação de Licenciamento do Conselheiro André 

O Presidente relatou o licenciamento até o dia 01 de novembro de 2021, do 

oerich, para tratamento de saúde, sendo substituído pelo Conselheiro 

Ademir Tenfen na Presidência da Comissão de Desenvolvimento e Projeção do Economista. 

Exposição do economista Antônio Paulino Furtado Filho acerca de problemas enfrentados 

Apesar de ter confirmado sua presença o economista Antônio Paulino Furtado 

Filho não compareceu para realizar a exposição requerida, sendo assim o Presidente ficou de obter 

mais informações sobre a referida situação e, se for o caso, entrar em contat

. REGISTROS E CANCELAMENTOS: Devido à ausência do Conselheiro 

Francisco Grabovski Neto, responsável por relatar o assunto, não foram relatados e apreciados os 

registros e cancelamentos de registros, sendo transferida para a próxima 

ORDEM DO DIA: 3.1.  Plano de Trabalho para o exercício de 2022 – O Relator Presidente Sílvio 

José Martins Filho destacou a importância e solicitou que as Comissões apresentem 

seus Planos de Trabalho, relacionando as atividades que pretendem 

3.2.  Reforma da Sede do CORECON-SC. O Relator Presidente Sílvio José 

Martins Filho relatou que a sede está com problemas de infiltração já agravadas pelo tempo. O 

Síndico do condomínio já teria realizado algumas manutenções, mas as infiltrações continuaram, o 

que resultou na troca do telhado pelo condomínio. Antes do CORECON iniciar as reformas internas 

de sua responsabilidade, foi decidido aguardar até o mês de janeiro de 2022

 
1979 

DO CONSELHO REGIONAL DE 
13 DE SETEMBRO DE 2021. 

vinte e um, às dezoito horas e trinta minutos, reuniu-se, 

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) 

s) Efetivos(as): Ernani Hudler; Nilton Leitempergher; Paulo Polli Lobo; Reinaldo 

e dos Conselheiros(as) 

fins de complementação do 

regimental em vista do atraso justificado de dois Conselheiros Efetivos, estes foram 

miro Branco Hildebrando. 

te deu início aos trabalhos. 1. EXPEDIENTE: 

: Ausentes, por razões justificadas, os 

Conselheiros Efetivos: Francisco Grabovski Neto; Janypher Marcela Inácio Soares e André Luiz 

rovação da Ata da Sessão Plenária de 09 de agosto de 2021: A 

1.3. Solicitação de Licenciamento do Conselheiro André 

01 de novembro de 2021, do 

oerich, para tratamento de saúde, sendo substituído pelo Conselheiro 

Ademir Tenfen na Presidência da Comissão de Desenvolvimento e Projeção do Economista. 1.4. 

Exposição do economista Antônio Paulino Furtado Filho acerca de problemas enfrentados 

Apesar de ter confirmado sua presença o economista Antônio Paulino Furtado 

Filho não compareceu para realizar a exposição requerida, sendo assim o Presidente ficou de obter 

mais informações sobre a referida situação e, se for o caso, entrar em contato com o COFECON 

Devido à ausência do Conselheiro 

Francisco Grabovski Neto, responsável por relatar o assunto, não foram relatados e apreciados os 

a próxima Sessão Plenária. 3. 

Relator Presidente Sílvio 

José Martins Filho destacou a importância e solicitou que as Comissões apresentem na Sessão 

o as atividades que pretendem 

Relator Presidente Sílvio José 

Martins Filho relatou que a sede está com problemas de infiltração já agravadas pelo tempo. O 

algumas manutenções, mas as infiltrações continuaram, o 

que resultou na troca do telhado pelo condomínio. Antes do CORECON iniciar as reformas internas 

o mês de janeiro de 2022, quando ocorrem a  
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maiores chuvas, para avaliar se a troca do telhado realmente solucionou a questão das infiltrações. 38 

Foi descartada a reforma interna da sede ainda em 2021 devido 39 

Conselheiro Waldemar Bornhausen Neto ponderou sobre a necessidade de se apurar a estimati40 

dos valores que seriam gastos na reforma, para inclusão na proposta orçamentária de 2022. O 41 

Conselheiro Paulo Polli Lobo se manifestou pela necessidade de fazer um orçamento para reforma 42 

completa, com troca de gesso, portas, móveis, pisos e contratação 43 

arquitetura. O Conselheiro Valdomiro Branco Hildebrando sugeriu contratar uma 44 

construtora/empreiteira, porque entende ter menor custo. Ficou decidido que a reforma 45 

efetivamente deverá ocorrer apenas em 2022, sendo que na próxima sessã46 

definido o orçamento/valor da reforma para inclusão na proposta orçamentária de 2022. 47 

Atividades desenvolvidas pelas Comissões de Trabalho. 3.3.1. Comissão de 48 

Desenvolvimento e  Projeção do Economista.  49 

foi discutido na Comissão a possibilidade de contratação do game  apresentado na última sessão 50 

plenária pelo economista Wallace Lima (CORECON51 

uma anuidade do CORECON. Este programa simula i52 

e seria disponibilizado aos economistas e estudantes, visando aumentar o engajamento dos 53 

economistas com o CORECON e com os estudantes de economia. O Conselheiro Ademir Tenfen 54 

relatou que manteve contato com o eco55 

CORECON-SP, para obter mais informações sobre o programa oferecido, tendo o economista 56 

Pedro A. Gomes mencionado que realmente está em uso no CORECON57 

os economistas e estudantes que se 58 

será reavaliado a continuidade do contrato, dado o baixo resultado e interesse da categoria na 59 

participação. A Conselheira Bruna 60 

game na obtenção de Leads e promoção de cursos, devendo ser utilizado de forma estratégica, no 61 

entanto considera o valor da mensalidade elevado e questionou se seria possível ter acesso a uma 62 

versão demo do programa para avaliar a qualidade do mesmo. Ressaltou a63 

não existem no mercado programas similares e gratuitos como já existiram no passado, o que 64 

poderia gerar demanda, principalmente de estudantes. O Conselheiro Valdomiro Branco 65 

Hildebrando sugeriu que se verificasse se há demanda pel66 

programa, e depois avaliar sua aquisição. Ficou decidido que o Presidente Sílvio José Martins Filho 67 

entrará em contato com o CORECON68 

possibilidade de se obter junto ao fornecedor do software uma versão demo para avaliação e futura 69 

decisão. Foi mencionado também a 70 

19:00horas, com o tema “Reforma da Previdência do Regime Próprio do Estado de SC71 
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ar se a troca do telhado realmente solucionou a questão das infiltrações. 

Foi descartada a reforma interna da sede ainda em 2021 devido a não previsão orçamentária. O 

Waldemar Bornhausen Neto ponderou sobre a necessidade de se apurar a estimati

dos valores que seriam gastos na reforma, para inclusão na proposta orçamentária de 2022. O 

Conselheiro Paulo Polli Lobo se manifestou pela necessidade de fazer um orçamento para reforma 

completa, com troca de gesso, portas, móveis, pisos e contratação de um profissional de 

arquitetura. O Conselheiro Valdomiro Branco Hildebrando sugeriu contratar uma 

construtora/empreiteira, porque entende ter menor custo. Ficou decidido que a reforma 

efetivamente deverá ocorrer apenas em 2022, sendo que na próxima sessã

definido o orçamento/valor da reforma para inclusão na proposta orçamentária de 2022. 

Atividades desenvolvidas pelas Comissões de Trabalho. 3.3.1. Comissão de 

Desenvolvimento e  Projeção do Economista.  O Relator Conselheiro Ade

foi discutido na Comissão a possibilidade de contratação do game  apresentado na última sessão 

plenária pelo economista Wallace Lima (CORECON-SP), ao custo mensal de valor equivalente a 

uma anuidade do CORECON. Este programa simula investimentos em ações na bolsa de valores, 

e seria disponibilizado aos economistas e estudantes, visando aumentar o engajamento dos 

economistas com o CORECON e com os estudantes de economia. O Conselheiro Ademir Tenfen 

relatou que manteve contato com o economista Pedro Affonso Gomes, Vice

SP, para obter mais informações sobre o programa oferecido, tendo o economista 

Pedro A. Gomes mencionado que realmente está em uso no CORECON-SP, mas que são poucos 

os economistas e estudantes que se interessaram pelo game, tendo dito inclusive que para 2022 

será reavaliado a continuidade do contrato, dado o baixo resultado e interesse da categoria na 

participação. A Conselheira Bruna Furlanetto destacou que seria interessante a utilização desse 

a obtenção de Leads e promoção de cursos, devendo ser utilizado de forma estratégica, no 

entanto considera o valor da mensalidade elevado e questionou se seria possível ter acesso a uma 

versão demo do programa para avaliar a qualidade do mesmo. Ressaltou a Conselheira que hoje já 

não existem no mercado programas similares e gratuitos como já existiram no passado, o que 

poderia gerar demanda, principalmente de estudantes. O Conselheiro Valdomiro Branco 

Hildebrando sugeriu que se verificasse se há demanda pelos economistas e estudantes para este 

programa, e depois avaliar sua aquisição. Ficou decidido que o Presidente Sílvio José Martins Filho 

entrará em contato com o CORECON-SP para obter mais informações a respeito e também da 

ao fornecedor do software uma versão demo para avaliação e futura 

decisão. Foi mencionado também a live do CORECON que ocorrerá no dia 22/09/2021, às 

Reforma da Previdência do Regime Próprio do Estado de SC

 
1979 

ar se a troca do telhado realmente solucionou a questão das infiltrações. 

não previsão orçamentária. O 

Waldemar Bornhausen Neto ponderou sobre a necessidade de se apurar a estimativa 

dos valores que seriam gastos na reforma, para inclusão na proposta orçamentária de 2022. O 

Conselheiro Paulo Polli Lobo se manifestou pela necessidade de fazer um orçamento para reforma 

de um profissional de 

arquitetura. O Conselheiro Valdomiro Branco Hildebrando sugeriu contratar uma 

construtora/empreiteira, porque entende ter menor custo. Ficou decidido que a reforma 

efetivamente deverá ocorrer apenas em 2022, sendo que na próxima sessão plenária deverá ser 

definido o orçamento/valor da reforma para inclusão na proposta orçamentária de 2022. 3.3.  

Atividades desenvolvidas pelas Comissões de Trabalho. 3.3.1. Comissão de 

O Relator Conselheiro Ademir Tenfen relatou que 

foi discutido na Comissão a possibilidade de contratação do game  apresentado na última sessão 

SP), ao custo mensal de valor equivalente a 

nvestimentos em ações na bolsa de valores, 

e seria disponibilizado aos economistas e estudantes, visando aumentar o engajamento dos 

economistas com o CORECON e com os estudantes de economia. O Conselheiro Ademir Tenfen 

nomista Pedro Affonso Gomes, Vice-Presidente do 

SP, para obter mais informações sobre o programa oferecido, tendo o economista 

SP, mas que são poucos 

interessaram pelo game, tendo dito inclusive que para 2022 

será reavaliado a continuidade do contrato, dado o baixo resultado e interesse da categoria na 

Furlanetto destacou que seria interessante a utilização desse 

a obtenção de Leads e promoção de cursos, devendo ser utilizado de forma estratégica, no 

entanto considera o valor da mensalidade elevado e questionou se seria possível ter acesso a uma 

Conselheira que hoje já 

não existem no mercado programas similares e gratuitos como já existiram no passado, o que 

poderia gerar demanda, principalmente de estudantes. O Conselheiro Valdomiro Branco 

os economistas e estudantes para este 

programa, e depois avaliar sua aquisição. Ficou decidido que o Presidente Sílvio José Martins Filho 

SP para obter mais informações a respeito e também da 

ao fornecedor do software uma versão demo para avaliação e futura 

do CORECON que ocorrerá no dia 22/09/2021, às 

Reforma da Previdência do Regime Próprio do Estado de SC”, sendo 
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 palestrante o economista Marcelo Panosso Mendonça, Presidente do Instituto de Previdência do 73 

Estado de SC (IPREV) e moderador o Economista Sílvio José Martins Filho, Presidente do 74 

CORECON-SC. Foi comentado também sobre a possibilidade de ainda em 2021 ser realizada nova 75 

edição do curso de Perícia Bancária, no formato virtual, a exemplo do curso ocorrido no primeiro 76 

semestre de 2021. 3.3.2. Comissão de Educação. 77 

Comissão está organizando o Encontro dos Cursos de Ciências Econômic78 

no mês de novembro de 2021, com o tema “79 

Educação está também acompanhando o Prêmio de Economia Catarinense80 

Ética. O Conselheiro Ernani Hudler relatou que o 81 

processo disciplinar que estava em análise está concluído, com data marcada para o dia 82 

20/09/2021, às 19:00horas, ser deliberado, em forma de tribunal de ética, o trabalho e as 83 

conclusões da Comissão de Ética.  84 

República solicitou ao Congresso a retira da PEC 108/2019 que tratava do fim da adesão 85 

obrigatória a conselhos profissionais, o que seria uma vitória para a categoria. Salientou, no 86 

entanto, a necessidade de a categoria ficar vigilante87 

para o Congresso. Informou também sobre a criação da carteira digital de economista m 88 

andamento. Convidou a todos que baixem e façam uso do aplicativo do COFECON (APP 89 

economistas). ENCERRAMENTO:90 

dia 04/10/2021, às 18:30 horas em ambiente virtual. Nada mais havendo para discutir o Presidente 91 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos da presente 92 

Ademir Tenfen, Conselheiro Suplente, elaborei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai por 93 

mim e pelo Presidente, assinada.94 

 95 

Florianópolis/SC, 13 de setembro de 2021.96 

 97 

Econ. Sílvio José Martins Filho98 

Presidente 99 

 100 

Econ. Ademir Tenfen  101 

Secretário 102 

 103 
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onomista Marcelo Panosso Mendonça, Presidente do Instituto de Previdência do 

Estado de SC (IPREV) e moderador o Economista Sílvio José Martins Filho, Presidente do 

SC. Foi comentado também sobre a possibilidade de ainda em 2021 ser realizada nova 

dição do curso de Perícia Bancária, no formato virtual, a exemplo do curso ocorrido no primeiro 

3.3.2. Comissão de Educação. A Conselheira Bruna Furlanetto relatou que a 

Encontro dos Cursos de Ciências Econômicas 

no mês de novembro de 2021, com o tema “Curricularização da Extensão

Educação está também acompanhando o Prêmio de Economia Catarinense

O Conselheiro Ernani Hudler relatou que o trabalho da Comissão de Ética em relação ao 

processo disciplinar que estava em análise está concluído, com data marcada para o dia 

20/09/2021, às 19:00horas, ser deliberado, em forma de tribunal de ética, o trabalho e as 

conclusões da Comissão de Ética.  4. PALAVRA LIVRE: o Presidente lembrou que o Presidente da 

República solicitou ao Congresso a retira da PEC 108/2019 que tratava do fim da adesão 

obrigatória a conselhos profissionais, o que seria uma vitória para a categoria. Salientou, no 

sidade de a categoria ficar vigilante, pois o tema poderá, eventualmente, voltar 

para o Congresso. Informou também sobre a criação da carteira digital de economista m 

andamento. Convidou a todos que baixem e façam uso do aplicativo do COFECON (APP 

ENCERRAMENTO: Ficou definido que a próxima  Sessão Plenária será realizada no 

dia 04/10/2021, às 18:30 horas em ambiente virtual. Nada mais havendo para discutir o Presidente 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos da presente 

Ademir Tenfen, Conselheiro Suplente, elaborei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai por 

mim e pelo Presidente, assinada. 

Florianópolis/SC, 13 de setembro de 2021. 

Sílvio José Martins Filho 
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onomista Marcelo Panosso Mendonça, Presidente do Instituto de Previdência do 

Estado de SC (IPREV) e moderador o Economista Sílvio José Martins Filho, Presidente do 

SC. Foi comentado também sobre a possibilidade de ainda em 2021 ser realizada nova 

dição do curso de Perícia Bancária, no formato virtual, a exemplo do curso ocorrido no primeiro 

Furlanetto relatou que a 

as – ECCE, que ocorrerá 

Curricularização da Extensão”. A Comissão de 

Educação está também acompanhando o Prêmio de Economia Catarinense. 3.3.3. Comissão de 

trabalho da Comissão de Ética em relação ao 

processo disciplinar que estava em análise está concluído, com data marcada para o dia 

20/09/2021, às 19:00horas, ser deliberado, em forma de tribunal de ética, o trabalho e as 

o Presidente lembrou que o Presidente da 

República solicitou ao Congresso a retira da PEC 108/2019 que tratava do fim da adesão 

obrigatória a conselhos profissionais, o que seria uma vitória para a categoria. Salientou, no 

o tema poderá, eventualmente, voltar 

para o Congresso. Informou também sobre a criação da carteira digital de economista m 

andamento. Convidou a todos que baixem e façam uso do aplicativo do COFECON (APP 

Ficou definido que a próxima  Sessão Plenária será realizada no 

dia 04/10/2021, às 18:30 horas 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, 

Ademir Tenfen, Conselheiro Suplente, elaborei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai por 


