
ATA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 
ECONOMIA 7ª REGIÃO/SC REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2020. 2 

 3 
 Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dezoito horas e 4 
trinta minutos, reuniu-se, pelo sistema eletrônico “Google Meet”, o Plenário do 5 
Conselho Regional de Economia 7ª Região/SC, sob a presidência da Conselheira  6 
Ivoneti Ramos e com as presenças dos Conselheiros Efetivos: Ernani Hudler;  7 
Francisco Grabovski Neto; Silvio José Martins Filho; Waldemar Bornhausen Neto; 8 
Reinaldo Cheraim Chedid; Leonardo Alonso  Rodrigues; e Alexandre Antônio 9 
Benedetto Flores; dos Conselheiros Suplentes:  André Luiz Koerich; e Alex Onacli 10 
Moreira Fabrin; O Conselheiro Federal Paulo Roberto Polli Lobo, a Assessora de 11 
imprensa Marilene Rodrigues Corrêa, e o Economista, Ademir Tenfen. 12 
Constatado o quórum regimental, a senhora Presidente deu início aos trabalhos. 13 
1. EXPEDIENTE: 1.1. Justificativas de ausência em Sessão Plenária: O 14 
Conselheiro Nilton Leitempergher, justificou sua ausência por motivo de viagem. 15 
1.2. Apreciação e aprovação da Ata da Sessão Plenária de 27 de abril de 2020: A 16 
Ata foi aprovada por unanimidade. A Presidente em seguida solicitou que um 17 
Conselheiro, pudesse secretariar a sessão plenária, em função do colaborador 18 
Rodrigo Nivaldo Martins, ter que se ausentar devido a compromisso particular, 19 
para tanto o Conselheiro Silvio José Martins Filho, dispôs-se a secretariar a Ata 20 
desta Sessão Plenária. A Presidente solicitou ainda ao Plenário a inclusão de um 21 
item na ordem do dia, o qual tratará sobre o Enesul Virtual. 2. REGISTROS E 22 
CANCELAMENTOS: 2.1. Registro Definitivo Pessoa Física e Jurídica: O 23 
Conselheiro Silvio José Martins Filhorelatou os processos nº: 3829 – Barbara 24 
Laustidio; 3837 – Thiago Pergoretti Moser e 3838 – Luiz Gustavo Dotto Reginatto. 25 
Todos os processos foram aprovados pelo plenário. 2.2. Cancelamento de 26 
Registro Pessoa Jurídica: O Conselheiro Silvio José Martins Filho relatou o 27 
processo nº: 225 – Beckhauser Sanchez Assessoria e Consultoria EIRELI. 28 
Processo aprovado, mas com a ressalva de que deveria ser solicitado parecer 29 
jurídico, quanto a necessidade ou não de formalizar a divida referente às parcelas 30 
vincendas da anuidade, junto ao Corecon 7ª Região.  3. ORDEM DO DIA: 3.1. 31 
Suspensão do contrato com a empresa prestadora dos serviços de limpeza e 32 
conservação – Relatora Presi. Ivoneti Ramos: a relatora informou que após 33 
analise jurídica do referido contrato, sugere a suspensão temporária do mesmo 34 
em função de possibilitar uma melhor avaliação do atual período que estamos 35 
atravessando em função da pandemia da Covid-19. Após ponderações e 36 
manifestações dos Conselheiros, decidiu-se pela suspensão temporária do 37 
contrato por um período de até 120 dias. 3.2. Reajustamento da tabela salarial – 38 
Relatora Presi. Ivoneti Ramo: a relatora informou que o reajuste salarial previsto 39 
com base no INPC acumulado até maio/2020, seria de 2,46%, o qual em valores 40 
monetários implicaria até o final de 2020, em R$ 4.080,00 para todos os 41 
funcionários, acrescentando-se os encargos previstos de R$ 453,00. Após 42 
manifestação de alguns conselheiros no sentido de concessão e também no 43 
sentido de melhor avaliação da situação financeira do Corecon, o assunto foi 44 
posto em votação e mantida a proposta de efetuar uma análise financeira da 45 
situação atual, retomando a discussão em Julho/2020. 3.3. Participação na 46 
Assembleia da ASCOOP. A Presidente Ivoneti Ramos, relatou que dentre os 47 



assuntos discutidos, os de maior relevância giraram em torno da Campanha para 48 
Conscientização contra a discriminação dos Profissionais de saúde e a 49 
preocupação quanto à receita dos Conselhos Profissionais. A presidente relatou 50 
que teve 10 minutos para expor as ações do Conselho de Economia tendo em 51 
vista a crise ocasionada pela Covid 19 e que destacou o Canal de Dúvidas criado 52 
para atender dúvidas econômicas das famílias, empresas, governo e mídias com 53 
relação à crise, e o Corecon Explica, que foi elaborado para complementar a ação 54 
sobre esclarecimentos à população. 3.4 – Comissões de Trabalho. 3.4.1. 55 
Desenvolvimento e Projeção do Profissional Economista: Relator Conselheiro 56 
Alexandre Flores: O Econ. Ademir Tenfen – Coordenador do Núcleo de Perícias 57 
destacou que em função do atual momento, deve aumentar o número de 58 
empresas em recuperação judicial, o que geraria oportunidades para os 59 
Economistas Peritos, aumentarem a sua participação. Sugeriu desenvolver uma 60 
divulgação como forma dos economistas se colocarem a disposição da Justiça. 61 
Para isso, propõe uma atuação conjunta das entidades, visando à participação 62 
em palestras e cursos voltados para a atividade de perícia. 3.4.2 – Presidente 63 
solicita que as demais comissões, interajam com a ideia das pílulas em vídeos, 64 
para intensificar a atuação do economista, aumentando o reconhecimento da 65 
profissão, do Conselho e atraindo a atenção de todos que possam ajudar, 66 
notadamente os colegas Economistas do interior. A Presidente abordou ainda, a 67 
necessidade da indicação de uma economista mulher para o prêmio Mulher 68 
Economista e de nomes para a categoria Mulher Transformadora, para serem 69 
encaminhados para o Cofecon para as próximas etapas. Para o Prêmio Mulher 70 
Transformadora citou os nomes de Alice Kuerten (Instituto Guga Kuerten), Cintia 71 
Cruz (Revolução dos Baldinhos), e Lucia Dagnello (Icom). Abordou ainda, a 72 
gratuidade da anuidade aos formandos no 1º ano de registro, sobre a qual os 73 
conselheiros André Koerich e Ernani Hudler, ficaram de apresentar um parecer 74 
para a próxima reunião. Sobre o projeto de lei que trata da retirada das 75 
anuidades, informou que apesar de ter sido retirado de pauta, o assunto deve 76 
retornar em função de manifestações da sociedade, via enquete, para suprimir a 77 
referida contribuição. 3.5. A presidente informou que o Ensesul será realizado de 78 
forma virtual e que o Corecon/PR solicitará confirmação dos nomes para as 79 
palestras, em função das novas datas. PALAVRA LIVRE: O Conselheiro Federal 80 
Paulo Roberto Polli Lobo, informou que a Fiscalização do Conselho Federal de 81 
Economia, tem um modelo, que utiliza a RAIS da Receita Federal, e segundo o 82 
mesmo, não funciona, e que será apresentada proposta para retirada de pauta. 83 
Também tem demandado ações para desmotivar o Cofecon, a atuar com a 84 
vertente de ideologias partidárias. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo para 85 
discutir a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os 86 
trabalhos da presente Sessão, da qual eu, Silvio José Martins Filho, Secretário, 87 
elaborei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai por mim e pela Presidente, 88 
assinada.  89 
 90 
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Florianópolis, 25 de Maio de 2020.  92 
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