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 4 

Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às dezoito horas e 5 
trinta minutos, por meio da plataforma digital “Google Meet”, reuniu-se o Plenário 6 
do Conselho Regional de Economia 7ª Região/SC, sob a presidência da 7 
Conselheira Ivoneti Ramos e com as presenças dos Conselheiros Efetivos: 8 
Waldemar Bornhausen Neto; Ernani Hudler; Francisco Grabovski Neto; Silvio 9 
José Martins Filho; Reinaldo Cheraim Chedid; Alexandre Antônio Benedetto 10 
Flores; e Leonardo Alonso Rodrigues; dos Conselheiros Suplentes: Alex Onacli 11 
Moreira Fabrin; e André Luiz Koerich; da Economista Isadora Mazzuco da Silva; e 12 
do Funcionário: Rodrigo Nivaldo Martins. O Conselheiro Nilton Leitempergher por 13 
questões de cunho pessoal solicitou o seu licenciamento da função de 14 
Conselheiro durante os meses de setembro, outubro e novembro, sendo 15 
substituído pelo Conselheiro Suplente Alex Fabrin. Constatado o quorum 16 
regimental, a senhora Presidente deu início aos trabalhos. 1. EXPEDIENTE: 1.1. 17 
Apreciação e aprovação da Ata da Sessão Plenária de 31 de agosto de 2020: 18 
A Ata foi aprovada por unanimidade. 2. REGISTROS: 2.1. Registro Definitivo 19 
Pessoa Física e Jurídica: O Conselheiro Francisco Grabovski Neto relatou os 20 
processos: 3852 – Tatiane Aparecida Viega Vargas; 3853 – Edson Miotto; 3854 – 21 
Pedro Virginio de Lucca; 3855 – Isadora Mazuco da Silva; e 236 – G Quatro 22 
Comércio Internacional e Serviços LTDA. Todos os processos foram aprovados 23 
pelo Plenário. 3. ORDEM DO DIA: 3.1. Análise sobre os riscos envolvidos na 24 
aplicação do SERASAJUD: Dando continuidade às discussões iniciadas na 25 
sessão plenária de 31 de agosto, a Presidente Ivoneti Ramos solicitou ao 26 
procurador Jurídico do CORECON-SC, Dr. Willian Simas Hoepfner que 27 
elaborasse um parecer apontando os riscos envolvidos na aplicação desta 28 
ferramenta nas execuções fiscais propostas pelo Conselho. Passada a palavra ao 29 
Procurador, foi feita uma extensa explanação sobre a ferramenta, suas finalidades 30 
e os riscos envolvidos na sua utilização, especificamente para os casos do 31 
CORECON-SC, o que segundo o Procurador, consiste especificamente na 32 
desconstituição dos títulos de divida ativa e uma possível ação para reparo de 33 
danos morais, não sendo a sua utilização, recomendada pelo escritório que 34 
representa o CORECON-SC. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto solicitou 35 
ao Procurador o apontamento dos pontos favoráveis na utilização da ferramenta o 36 
que segundo o Procurador são poucos ou quase inexistentes, uma vez que a sua 37 
aplicação não garante o pagamento e as alternativas como o BACENJUD e o 38 
RENAJUD são mais eficientes e com riscos bem diminuídos. O Conselheiro 39 
Alexandre Flores reforçou que caso a ferramenta venha a ser aplicada, que se 40 
faça uma análise criteriosa especifica para cada caso, e só utilize em casos em 41 
que a possibilidade de desconstituição da CDA seja nula. O Conselheiro Ernani 42 
Hudler reforçou que alternativa do protesto de títulos é muito dispendiosa e 43 
concordou com o Conselheiro Alexandre Flores em que uma análise criteriosa, 44 
especificamente em profissionais que tenham um logo histórico de pagamentos 45 
possa minimizar os riscos envolvidos. O Conselheiro André Koerich endossou o 46 
posicionamento do Procurador e enfatizou que as decisões judiciais geralmente 47 



são controversas. O Conselheiro Alex Fabrin concordou com a análise do 48 
Conselheiro André Koerich e reforçou que só se aplique a ferramenta após 49 
sentença judicial favorável. A Presidente solicitou ao Procurador que entre em 50 
contato com Departamento Jurídico do CORECON-PR e analise a experiência 51 
com o uso da ferramenta naquela jurisdição. A Presidente, diante da queda de 52 
arrecadação ocasionada pela crise econômica provocada pela pandemia de 53 
COVID-19, consultou o Procurador se há como estudar ações de cobranças com 54 
as execuções fiscais já propostas. O Procurador informou que durante a 55 
pandemia o judiciário não permite a utilização do BACENJUD e RANAJUD, o que 56 
dificulta as ações de cobrança, enfatizou que a melhor alternativa é o acordo 57 
extrajudicial e colocou o escritório a disposição para o auxilio nestes casos. Após 58 
ponderações, ficou determinado que o assunto voltasse a ser discutido na 59 
próxima sessão plenária a ser realizada em 19 de outubro. 3.2. Comissão de 60 
Avaliação do XXII Prêmio Catarinense de Economia: A Presidente Ivoneti 61 
Ramos informou que a Comissão de Educação apresentou os seguintes nomes 62 
para a composição da Comissão de Avaliação dos trabalhos inscritos para o XXII 63 
Prêmio Catarinense de Economia: Gustavo Lima Soraes; Rubens Staloch; Marilei 64 
Kroetz; Bruna Furlanetto; e Mohamed Amal. Os nomes foram aprovados e 65 
referendados pelo Plenário. A Presidente lembrou que um dos principais 66 
apoiadores da Comissão de Educação e do PCE era o Professor Horst 67 
Schroreder e que o seu recente passamento será sentido por todos, também 68 
reforçou o auxílio na divulgação do Prêmio que tem o encerramento de inscrições 69 
no próximo dia 16 de outubro. 3.3. Eleições CORECON-SC – Homologação da 70 
chapa inscrita: A Presidente informou que o prazo para as inscrições de chapas 71 
encerrou às 17h do dia 15 de setembro e conforme a Ata da reunião da Comissão 72 
Eleitoral, apenas uma chapa foi inscrita: “INOVAÇÃO E PROJEÇÃO DO 73 
PROFISSIONAL ECONOMISTA”, composta pelos seguintes economistas: para 74 
Conselheiros Efetivos (mandato de 2021 a 2023): Economista BRUNA 75 
FURLANETTO – Registro CORECON/SC nº 3668; Economista REINALDO 76 
CHERAIM CHEDID – Registro CORECON/SC nº 2558; e Economista ROBERT 77 
RICHARTZ– Registro CORECON/SC nº 2706.Para Conselheiros Suplentes 78 
(mandato de 2021 a 2023): Economista RALF MARCOS EHMKE – Registro 79 
CORECON/SC nº 2385; Economista ADEMIR TENFEN – Registro CORECON/SC 80 
nº 1417; e Economista VALDEMIRO BRANCO HILDEBRANDO – Registro 81 
CORECON/SC nº 1148. Para Delegado-Eleitor Efetivo: Economista PAULO 82 
ROBERTO POLLI LOBO – Registro CORECON/SC nº 950; e para Delegado-83 
Eleitor Suplente: Economista IVONETI DA SILVA RAMOS – Registro 84 
CORECON/SC nº 2595. Também segundo a Presidente, nenhum recurso foi 85 
apresentado e a chapa foi devidamente homologada pela Comissão Eleitoral. 3.4. 86 
Plano de Trabalho para o exercício de 2021: A Presidente Ivoneti Ramos 87 
informou ao Plenário que provalmente o CORECON-SC terminará este exercício 88 
com um déficit orçamentário, devida a queda drástica na arrecadação provocada 89 
pela pandemia e que o prognóstico para o próximo exercício é ainda pior, neste 90 
sentido, solicitou ao Plenário que o Plano de Trabalho para o próximo exercício 91 
seja bastante austero e privilegie as atividades essenciais e as formas digitais de 92 
realização. O Conselheiro Alexandre Flores – Coordenador da Comissão de 93 
Desenvolvimento e Projeção do Profissional Economista informou ao plenário 94 



haver enviado para a gerência as ações propostas pela comissão para o próximo 95 
ano já privilegiando as ações em formatos digitais quando possível. O 96 
Conselheiro André Koerich lembrou o exemplo do SINDECON-PR e CORECON-97 
PR que realizam alguns eventos em conjunto, principalmente os cursos de 98 
capacitação e o embrião para a criação de uma Câmara de Mediação e 99 
Arbitragem. Também reforçou a renovação da parceria entre o CORECON-SC e o 100 
SINDECON-SC para a realização dos cursos no próximo ano, inclusive na 101 
modalidade EAD e a criação de uma comissão específica para o 102 
acompanhamento da arrecadação. O Conselheiro Reinaldo Cheraim Chedid 103 
reforçou a importância da negociação com os inadimplentes e a divulgação do 104 
RECRED. 3.5. Atividades desenvolvidas pelas Comissões de Trabalho: 3.5.1. 105 
Desenvolvimento e projeção do Profissional Economista: O Conselheiro 106 
Alexandre Flores ressaltou o sucesso da programação do Mês do Economista e 107 
informou que a comissão está trabalhando para o oferecimento de novas lives a 108 
partir do mês de outubro. 3.5.2. Comissão de Educação: A Presidente informou 109 
que o Encontro dos Cursos de Ciências Econômicas foi um sucesso de público e 110 
discussão, realizado em formato totalmente virtual, teve um alcance de público 111 
maior que nas edições anteriores. Elogiou a organização e condução da 112 
Conselheira Janypher Soares e informou que a Coordenadora do Curso de 113 
Ciências Econômicas da UNISUL elogiou a programação do “Mês do Economista” 114 
e informou que a repercussão foi positiva no número de ingressos no curso. A 115 
Presidente também ressaltou a importância da criação do canal no youtube e a 116 
necessidade da continuidade na sua utilização. PALAVRA-LIVRE: O Conselheiro 117 
Francisco Grabovski Neto – Presidente da Comissão de Tomada de Contas, 118 
apresentou uma previa das receitas e despesas do CORECON-SC até o mês de 119 
agosto informando que o déficit previsto para o fim do exercício é da ordem de 120 
aproximadamente R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). O Conselheiro Ernani 121 
Hudler informou ter participado no dia 12 de setembro do evento: Sábado 122 
Integrado realizado pela UNOCHAPECÓ, ressaltando que foi uma excelente 123 
iniciativa da Instituição. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo para discutir a 124 
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos da 125 
pressente Sessão, da qual eu, Rodrigo Nivaldo Martins, Secretário, elaborei a 126 
presente Ata, que após lida e aprovada, vai por mim e pela Presidente, assinada. 127 
 128 
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Florianópolis, 21 de setembro de 2020. 130 
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