
ATA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 
ECONOMIA 7ª REGIÃO/SC REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2020. 2 

 3 
Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte, às dezoito horas e trinta 4 
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 
Nilton Leitempergher; Francisco Grabovski Neto; Silvio José Martins Filho; 8 
Waldemar Bornhausen Neto; Reinaldo Cheraim Chedid; Leonardo Alonso 9 
Rodrigues; e Alexandre Antônio Benedetto Flores; dos Conselheiros Suplentes: 10 
André Luiz Koerich; e Alex Onacli Moreira Fabrin; e dos Funcionários: Rodrigo 11 
Nivaldo Martins e Luis Gonzaga Corrêa. Constatado o quorum regimental, a 12 
senhora Presidente deu início aos trabalhos. 1. EXPEDIENTE: 1.1. Justificativas 13 
de ausência em Sessão Plenária: Todos os Conselheiros Efetivos estavam 14 
presentes na sessão. 1.2. Apreciação e aprovação da Ata da Sessão Plenária 15 
de 09 de março de 2020: A Ata foi aprovada por unanimidade. A Presidente 16 
solicitou ao Plenário a inclusão de um item na ordem do dia, o qual tratará sobre o 17 
cancelamento do ENESUL. 2. REGISTROS E CANCELAMENTOS: 2.1. Registro 18 
Definitivo Pessoa Física e Jurídica: O Conselheiro Silvio José Martins Filho 19 
relatou os processos nº: 3832 – Henrique Reichert; 3833 – Bruna Gonçalves 20 
Pereira; 3829 – Danilo dos Santos Kirsten; 3835 – Thomaz Edson Corrêa de 21 
Oliveira; 3836 - Carlos Roberto Viertel; e 237 – Competitiva Soluções 22 
Empresarias. Todos os processos foram aprovados pelo plenário. 2.2. Registro 23 
Ativo com Desconto: O Conselheiro Silvio José Martins Filho relatou os 24 
processos nº: 3447 – Marcos Antônio da Silva; 463 – Aldo da Rosa; e 2573 – 25 
Ayres Perlin. Todos os processos foram aprovados pelo plenário. 2.3. 26 
Cancelamento de Registro Pessoa Física: O Conselheiro Silvio José Martins 27 
Filho relatou os processos nº: 2028 – Breno José Loebens; 3072 – Elbe Vinicius 28 
da Costa; 2597 – Fernanda Fialho Daux; 2606 – Leonir José Siqueira; 3578 – 29 
Carla Acordi; 3715 – Homero Giacometti; 3691 – Thelmo Sulzbach; 1799 – 30 
Janildo da Silveira; 1282 – Vilson Isidoro; 882 – Ricardo Deibler Zambrano; 3610 31 
– Luiggi Bellicantra; 2226 – Leo Lemos; 3605 – Grabriel Mafra; e 3717 – Lucas 32 
Fagundes. Todos os processos foram aprovados pelo plenário. 3. ORDEM DO 33 
DIA: 3.1. VIII Programa Nacional de Recuperação de Créditos no Sistema 34 
COFECON/CORECONs: A Presidente informou ao Plenário que foi oficializada a 35 
adesão do CORECON-SC ao VIII Programa Nacional de Recuperação de 36 
Créditos, por meio da Resolução CORECON-SC nº 1.643/2020. Conforme já 37 
havia sido apresentando anteriormente aos Conselheiros, o VIII Programa 38 
Nacional de Recuperação de créditos possibilita o pagamento pelos inscritos de 39 
seus débitos junto ao Conselho Regional de Economia 7ª Região/SC nos prazos 40 
e nas condições previstos na Resolução e terá vigência no período de 31.04.2020 41 
até 31.12.2020, data a partir da qual volta a prevalecer à regra de parcelamento 42 
estipulada na Consolidação da Legislação da Profissão do Economista. Poderão 43 
ser incluídos no programa todos os débitos, de pessoas físicas e jurídicas, já 44 
ajuizados ou não, inclusive os vencidos até 31.03.2019. Os débitos poderão ser 45 
pagos com descontos sobre multa e juros, em percentuais e número de parcelas 46 
estabelecidas a seguir: I – à vista, com 100% (cem por cento) de desconto sobre 47 



as multas e os juros; II – de 02 (duas) até 5 (cinco) parcelas fixas, com 90% 48 
(noventa por cento) de desconto sobre as multas e os juros; III – de 06 (seis) até 49 
10 (dez) parcelas fixas, com 80% (oitenta por cento) de desconto sobre as multas 50 
e os juros; IV – de 11 (onze) até 15 (quinze) parcelas fixas, com 70% (setenta por 51 
cento) de desconto sobre as multas e os juros; V – de 16 (dezesseis) até 20 52 
(vinte) parcelas fixas, com até 60% (sessenta por cento) de desconto sobre as 53 
multas e os juros; VI – de 21 (vinte e uma) até 25 (vinte e cinco) parcelas fixas, 54 
com até 50% (cinquenta por cento) de desconto sobre as multas e os juros; e VII 55 
– de 26 (vinte e seis) até 30 (trinta) parcelas fixas, com até 40% (quarenta por 56 
cento) de desconto sobre as multas e os juros. A adesão ao Programa foi 57 
homologada pelo Plenário. 3.2. Regulamento do Prêmio Catarinense de 58 
Economia 2020: A Presidente informou ao Plenário que a Comissão de 59 
Educação revisou e elaborou uma nova proposta de regulamento para a 22ª 60 
edição do Prêmio Catarinense de Economia 2020. Primeiramente, a Presidente 61 
solicitou ao Plenário a decisão de lançar ou não uma edição do prêmio neste ano, 62 
e também a autorização para cobertura total das despesas decorrentes do 63 
prêmio, no caso de não ter patrocinadores. Após ponderações, e em decorrência 64 
da importância da iniciativa, o Plenário em sua maioria autorizou o lançamento da 65 
edição bem como a cobertura de suas despesas, depois de esgotadas as 66 
possibilidades de captação de patrocínios. Foram apontados como possíveis 67 
apoiadores, o BADESC e o BRDE, tradicionais patrocinadores. Os Conselheiros 68 
André Koerich e Reinaldo Chedid demonstraram preocupação com as finanças do 69 
CORECON-SC, principalmente para o próximo exercício. Vencida a fase da 70 
autorização para o lançamento do prêmio, a Presidente solicitou ao funcionário 71 
Rodrigo Martins, que na ausência da Conselheira Janypher Soares, apresentasse 72 
ao Plenário a proposta de regulamento sugerida pela Comissão de Educação. O 73 
funcionário Rodrigo Martins informou ao Plenário que a Comissão de Educação 74 
modernizou o regulamento, principalmente nas formas de inscrição e avaliação, 75 
que na nova proposta passam a ser totalmente online semelhante ao que foi 76 
praticado com a submissão de trabalhos no CBE 2019. A Comissão de Educação 77 
também sugeriu a inclusão de uma nova categoria na premiação, a de resenha 78 
bibliográfica de livro publicado que contemple assuntos relacionados à economia. 79 
Pela nova proposta as categorias serão: I - artigo científico, de caráter técnico 80 
e/ou teórico; II - monografia ou trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em 81 
Ciências Econômicas; e III - resenha bibliográfica de livro publicado, no máximo 82 
há 2 (dois) anos, em âmbito nacional ou internacional, que contemple assuntos 83 
relacionados à Ciências Econômicas. As categorias serão premiadas da seguinte 84 
forma: I - categoria - "Artigo Científico": 1º lugar: R$ 3.000,00 (três mil reais); 2º 85 
lugar: Menção honrosa; e 3º lugar: Menção honrosa. II – categoria - "Monografia 86 
ou Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Ciências 87 
Econômicas/Economia": 1º lugar: R$ 2.000,00 (dois mil reais); 2º lugar: R$ 88 
1.500,00 (um mil e quinhentos reais); e 3º lugar: R$ 1.000,00 (um mil reais). III - 89 
categoria - "Resenha": 1º lugar: R$ 1.000,00 (um mil reais); 2º lugar: Menção 90 
honrosa; e 3º lugar: Menção honrosa. A nova categoria de resenha seria de livre 91 
inscrição, sem a necessidade de comprovação de registro profissional, podendo 92 
ser amplamente divulgada entre os Bacharéis, Mestrandos e Doutorandos, 93 
principalmente na área de economia. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto 94 



demonstrou preocupação com a nova categoria ser de livre inscrição e não 95 
restrita aos profissionais economistas. Após ponderações, a proposta de 96 
regulamento foi aprovada. 3.3. Atividades desenvolvidas pelas Comissões de 97 
Trabalho: 3.3.1. Desenvolvimento e Projeção do Profissional Economista: A 98 
Presidente e o Conselheiro Alexandre Flores apresentaram as ações da 99 
Comissão neste período de pandemia e os canais disponibilizados à sociedade 100 
para auxilio nas questões de economia e finanças: CORECON-SC Explica e o 101 
Canal de Dúvidas. Também apresentaram às “pílulas” que foram criadas e que 102 
fazem parte integrante do CORECON-SC Explica. A Presidente informou que o 103 
CORECON-SC foi o pioneiro no sistema a disponibilizar estes canais para a 104 
sociedade e que a iniciativa vem sendo replicada em vários CORECONs. O 105 
Conselheiro Alexandre Flores informou que após a reunião do grupo de 106 
comunicação ficou estabelecida a criação de pequenos vídeos com temas 107 
econômicos que serão divulgados nas redes sociais do Conselho. O Conselheiro 108 
Andre Koerich informou que esteve muito ocupado com assuntos profissionais, 109 
mas que se disponibilizaria para participar com a gravação de alguns vídeos 110 
informativos, principalmente sobre pericia e finanças empresariais. 3.3.2. 111 
Educação: A Presidente informou que além da elaboração do regulamento do 112 
Prêmio Catarinense de Economia, a Comissão vinha trabalhando na organização 113 
do ECCE e da Gincana Regional de Economia, mas que em decorrência da 114 
pandemia precisarão ser cancelados, mas que futuramente o ECCE poderá ser 115 
repensado em uma forma de videoconferência. Também informou sobre as ações 116 
na divulgação do Desafio Quero Ser Economista. 4. PALAVRA LIVRE: A 117 
Presidente informou ao plenário que o CORECON-PR responsável neste ano pela 118 
organização do ENESUL, sugeriu o seu adiamento para o próximo ano. Dentre as 119 
justificativas, encontram-se a pandemia e as medidas de isolamento social, além 120 
da grande dificuldade na captação de patrocínios neste período. Após 121 
ponderações, o plenário aprovou o adiamento do ENESUL para o ano de 2021. O 122 
Conselheiro Francisco Grabovski Neto, relator designado para avaliar as 123 
possibilidades de registro no CORECON-SC de Bacharéis em Relações 124 
Internacionais e em Finanças, conforme as Resoluções COFECON nº 2011 e 125 
2010, de maio de 2019, respectivamente, informou ao Plenário que com o auxílio 126 
da equipe do CORECON-SC está fazendo o levantamento destes cursos nas IES 127 
de Santa Catarina e preparando o seu relatório, que deverá ser apresentado na 128 
próxima Sessão Plenária. Nas análises preliminares, o Conselheiro informou que 129 
os Cursos de Finanças encontrados até o momento nas IES de Santa Catarina 130 
não atendem aos requisitos necessários, ao contrário dos cursos de Relações 131 
Internacionais, e que provavelmente dará um voto contrário ao registro destes 132 
profissionais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo para discutir o Presidente 133 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos da presente 134 
Sessão, da qual eu, Rodrigo Nivaldo Martins, Secretário, elaborei a presente Ata, 135 
que após lida e aprovada, vai por mim e pelo Presidente, assinada. 136 
 137 
 138 
Florianópolis, 27 de abril de 2020. 139 
 140 
 141 
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