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ATA DA 7ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 
ECONOMIA 7ª REGIÃO/SC, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2022.

 

Aos dezoito dias do mês de julho 
por meio da plataforma “Google Meet
presidência do Conselheiro Silvio José Martins Filho e com as presenças dos Conselheiros 
Efetivos:Robert Richartz, André Luiz Koerich, Bruna Furlanetto, Francisco Grabovski Neto, 
Ernani Hudler, Reinaldo Cheraim Chedid, Adriano de Amarante e Valmor Cesar Schmitt, dos 
Conselheiros Suplentes: Ademir Tenfen, Valdemiro Branco Hildebrando e Waldir Assis Kretzer 
Filho, e do funcionário: Rodrigo Nivaldo Martins. Constatado o 
Presidente deu início aos trabalhos. 
Sessão Plenária: Todos os Conselheiros Efetivos estavam presentes. 
da Sessão Plenária realizada em 13.06.2022
CANCELAMENTOS E PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO: 2.1. Registro Definitivo Pessoa 
Física e Pessoa Jurídica:O Conselheiro Robert Richartz relatou os processos: 3953 
Carolina Conteratto; 3955 – Vilmar Carlos Dresch; 3956 
LTDA.Todos aprovados pelo Plenário.
Pessoa Jurídica:O Conselheiro Robert Richartz relatou o processo: 3512 
Amaral. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto relatou o processo: 3649 
Baggio da Silva. Todos os processos foram aprovados pelo Plenário. 
Fiscalização Profissional Pessoa Física e Pessoa Jurídica:
relatou o processo: 4395/2022 –
Neto relatou os processos: 4399/2022 
Consultoria e Treinamento; e 4432/2022 
foram aprovados com indicação de aplicação de multa administrativa 
Comissão Eleitoral 2022: O Presidente Silvio José Martins Filho informou ao Plenário que 
consultou os Economistas: Paulo Roberto de Jesus, Alexandre Antônio Benedetto Flor
Waldemar Bornhausen Neto, para comporem a Comissão Eleitoral 2022. O Presidente também 
informou que os consultados aceitaram o convite. Colocado em apreciação, a Comissão ficou 
assim definida: Paulo Roberto de Jesus 
Waldemar Bornhausen Neto, membros.
que o CORECON-SC terá direito a indicação de seis delegados para participarem do SINCE, 
sendo obrigatoriamente, o Presidente, três Conselheiros eleitos pel
economistas indicados. O Presidente também informouque a escolha dos delegados deverá 
ser realizada nesta sessão, para que se tenha tempo hábil para reformular o orçamento, uma 
vez que estamos vivenciando uma escalada nos preços das 
informou que junto ao SINCE será realizado um treinamento para os Gerentes Executivos dos 
CORECONs e considerando que o Gerente do CORECON
das vagas de delegado no SINCE. Colocado em apreciação, a
ficou assim definida: Silvio José Martins Filho, Francisco Grabovski Neto, André Luiz Koerich, 
Ademir Tenfen, Rodrigo Nivaldo Martins e Luiz Albani Neto.
Peritos: O Presidente informou ao Plenário que
patrocínios e inscrições e que para a realização do Coquetel de confraternização será 
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ATA DA 7ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 
ECONOMIA 7ª REGIÃO/SC, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2022.

Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e trinta minutos, 
Google Meet”, reuniu-se o Plenário do CORECON

presidência do Conselheiro Silvio José Martins Filho e com as presenças dos Conselheiros 
, André Luiz Koerich, Bruna Furlanetto, Francisco Grabovski Neto, 

Ernani Hudler, Reinaldo Cheraim Chedid, Adriano de Amarante e Valmor Cesar Schmitt, dos 
Conselheiros Suplentes: Ademir Tenfen, Valdemiro Branco Hildebrando e Waldir Assis Kretzer 

funcionário: Rodrigo Nivaldo Martins. Constatado o quorum
Presidente deu início aos trabalhos. 1. EXPEDIENTE: 1.1.Justificativas de ausência em 

: Todos os Conselheiros Efetivos estavam presentes. 1.2.Aprovação da Ata 
Sessão Plenária realizada em 13.06.2022: A Ata foi aprovada.

CANCELAMENTOS E PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO: 2.1. Registro Definitivo Pessoa 
O Conselheiro Robert Richartz relatou os processos: 3953 
Vilmar Carlos Dresch; 3956 – Bruno Haeming; e 253 

LTDA.Todos aprovados pelo Plenário.2.2. Cancelamento de Registro Pessoa Física e 
O Conselheiro Robert Richartz relatou o processo: 3512 

o Francisco Grabovski Neto relatou o processo: 3649 
Baggio da Silva. Todos os processos foram aprovados pelo Plenário. 
Fiscalização Profissional Pessoa Física e Pessoa Jurídica: O Conselheiro Robert Richartz 

– King Consultoria LTDA. O Conselheiro Francisco Grabovski 
Neto relatou os processos: 4399/2022 – Sergio Renato Schramm; 4400/2022 
Consultoria e Treinamento; e 4432/2022 – GM Consultoria e Treinamento. Todos os processos 

m aprovados com indicação de aplicação de multa administrativa 3. ORDEM DO DIA: 3.1. 
O Presidente Silvio José Martins Filho informou ao Plenário que 

consultou os Economistas: Paulo Roberto de Jesus, Alexandre Antônio Benedetto Flor
Waldemar Bornhausen Neto, para comporem a Comissão Eleitoral 2022. O Presidente também 
informou que os consultados aceitaram o convite. Colocado em apreciação, a Comissão ficou 
assim definida: Paulo Roberto de Jesus – Presidente, Alexandre Antônio Ben
Waldemar Bornhausen Neto, membros.3.2. SINCE 2022: O Presidente informou ao Plenário 

SC terá direito a indicação de seis delegados para participarem do SINCE, 
sendo obrigatoriamente, o Presidente, três Conselheiros eleitos pelo Plenário e mais dois 
economistas indicados. O Presidente também informouque a escolha dos delegados deverá 
ser realizada nesta sessão, para que se tenha tempo hábil para reformular o orçamento, uma 
vez que estamos vivenciando uma escalada nos preços das passagens aéreas, o Presidente 
informou que junto ao SINCE será realizado um treinamento para os Gerentes Executivos dos 
CORECONs e considerando que o Gerente do CORECON-SC é Economista, ocupará uma 
das vagas de delegado no SINCE. Colocado em apreciação, a comitiva do CORECON
ficou assim definida: Silvio José Martins Filho, Francisco Grabovski Neto, André Luiz Koerich, 
Ademir Tenfen, Rodrigo Nivaldo Martins e Luiz Albani Neto.3.3. 26º ENESUL e 3º Encontro de 

O Presidente informou ao Plenário que não foi possível financiar todo o evento com 
patrocínios e inscrições e que para a realização do Coquetel de confraternização será 

 

ATA DA 7ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 
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de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e trinta minutos, 
se o Plenário do CORECON-SC, sob a 

presidência do Conselheiro Silvio José Martins Filho e com as presenças dos Conselheiros 
, André Luiz Koerich, Bruna Furlanetto, Francisco Grabovski Neto, 

Ernani Hudler, Reinaldo Cheraim Chedid, Adriano de Amarante e Valmor Cesar Schmitt, dos 
Conselheiros Suplentes: Ademir Tenfen, Valdemiro Branco Hildebrando e Waldir Assis Kretzer 

quorum regimental, o senhor 
1. EXPEDIENTE: 1.1.Justificativas de ausência em 

1.2.Aprovação da Ata 
: A Ata foi aprovada.2. REGISTROS, 

CANCELAMENTOS E PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO: 2.1. Registro Definitivo Pessoa 
O Conselheiro Robert Richartz relatou os processos: 3953 – 

Bruno Haeming; e 253 – Passer 
2.2. Cancelamento de Registro Pessoa Física e 

O Conselheiro Robert Richartz relatou o processo: 3512 – Edson Osvaldo de 
o Francisco Grabovski Neto relatou o processo: 3649 – Maria Cristina 

Baggio da Silva. Todos os processos foram aprovados pelo Plenário. 2.2. Processos de 
O Conselheiro Robert Richartz 

King Consultoria LTDA. O Conselheiro Francisco Grabovski 
Sergio Renato Schramm; 4400/2022 – SMJ Schramm 

GM Consultoria e Treinamento. Todos os processos 
3. ORDEM DO DIA: 3.1. 

O Presidente Silvio José Martins Filho informou ao Plenário que 
consultou os Economistas: Paulo Roberto de Jesus, Alexandre Antônio Benedetto Flores e 
Waldemar Bornhausen Neto, para comporem a Comissão Eleitoral 2022. O Presidente também 
informou que os consultados aceitaram o convite. Colocado em apreciação, a Comissão ficou 

Presidente, Alexandre Antônio Benedetto Flores e 
O Presidente informou ao Plenário 

SC terá direito a indicação de seis delegados para participarem do SINCE, 
o Plenário e mais dois 

economistas indicados. O Presidente também informouque a escolha dos delegados deverá 
ser realizada nesta sessão, para que se tenha tempo hábil para reformular o orçamento, uma 

passagens aéreas, o Presidente 
informou que junto ao SINCE será realizado um treinamento para os Gerentes Executivos dos 

SC é Economista, ocupará uma 
comitiva do CORECON-SC 

ficou assim definida: Silvio José Martins Filho, Francisco Grabovski Neto, André Luiz Koerich, 
3.3. 26º ENESUL e 3º Encontro de 

não foi possível financiar todo o evento com 
patrocínios e inscrições e que para a realização do Coquetel de confraternização será  
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necessário aporte financeiro próprio. O Presidente informou que o Coquetel está orçado em 
R$10.000,00 (dez mil reais) e soli
definida a importância da realização do Coquetel para o sucesso do encontro, no entanto, que 
se procure uma alternativa mais simples. Passando para o próximo tópico, o Presidente 
solicitou aos Conselheiros a indicação de moderadores para os painéis temáticos do ENSEUL. 
As indicações foram: Painel 1 – 
3 – Bruna Furlanetto. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto demonstrou estranheza em a 
abertura do ENESUL ser realizada por um Engenheiro e não um Economista, a Vice
Presidente Bruna Furlanetto informou que o palestrante foi convidado não por sua formação 
acadêmica e sim por sua trajetória empresarial e que embora a descrição e programação do 
encontro pareçam refletir um evento técnico na área de economia e finanças, é importante 
salientar que a ciência econômica é intrinsecamente interdisciplinar e ouvir o mercado e seus 
agentes, além de uma ferramenta de pesquisa, se torna uma excelente oportuni
verificar como o ambiente institucional, as políticas públicas, econômicas, de fomento e de 
direcionamento de investimentos, afetam o cotidiano dos agentes, daí a importância para o 
público alvo do encontro, ter a oportunidade de ouvir um empresári
ramo em ascensão da energia renovável.
salarial, solicitada pelo funcionário Luis Gonzaga Corrêa:
conversou com o funcionário sobre a solicitação e após se reu
e chegaram à seguinte recomendação: reajustar a gratificação salarial de 10% (dez por cento) 
para 13% (treze por cento), considerando um aumento de 3% (três por cento) equivalente ao 
aumento de progressão funcional concedido 
em apreciação, a recomendação foi aprovada.
Furlanetto informou que a Comissão de Educação tem a pretensão de fazer o lançamento do 
Prêmio Catarinense de Economia durante 
Presidente e o funcionário Rodrigo Martins informaram que não haveria tempo hábil para essa 
ação, uma vez que o Edital deve ser previamente aprovado em Sessão Plenária. Após 
ponderações e considerando o praz
da categoria estudante. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto informou que já agendou a 
visita a sede do CORECON-SC para tratar do desfazimento de bens inservíveis. O Conselheiro 
Ademir Tenfen informou que uma nova edição do curso de perícia será realizada no mês de 
setembro. O Presidente solicitou aos Conselheiros para que a próxima Sessão seja realizada 
de forma presencial. A próxima Sessão Plenária será realizada no dia 15 de 
agosto.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo para discutir o Presidenteagradeceu 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 Presidente, assinada.

 

Florianópolis, 18 de julho de 2022.

 

 

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

necessário aporte financeiro próprio. O Presidente informou que o Coquetel está orçado em 
R$10.000,00 (dez mil reais) e solicitou do Plenário uma decisão. Após ponderações, ficou 
definida a importância da realização do Coquetel para o sucesso do encontro, no entanto, que 
se procure uma alternativa mais simples. Passando para o próximo tópico, o Presidente 

iros a indicação de moderadores para os painéis temáticos do ENSEUL. 
 Eliane Maria Martins, Painel 2 – Adriano de Amarante e Painel 

Bruna Furlanetto. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto demonstrou estranheza em a 
ura do ENESUL ser realizada por um Engenheiro e não um Economista, a Vice

Presidente Bruna Furlanetto informou que o palestrante foi convidado não por sua formação 
acadêmica e sim por sua trajetória empresarial e que embora a descrição e programação do 

ontro pareçam refletir um evento técnico na área de economia e finanças, é importante 
salientar que a ciência econômica é intrinsecamente interdisciplinar e ouvir o mercado e seus 
agentes, além de uma ferramenta de pesquisa, se torna uma excelente oportuni
verificar como o ambiente institucional, as políticas públicas, econômicas, de fomento e de 
direcionamento de investimentos, afetam o cotidiano dos agentes, daí a importância para o 
público alvo do encontro, ter a oportunidade de ouvir um empresário inovador e de sucesso do 
ramo em ascensão da energia renovável.3.4. Solicitação de reajuste na gratificação 
salarial, solicitada pelo funcionário Luis Gonzaga Corrêa: O Presidente informou que 
conversou com o funcionário sobre a solicitação e após se reuniu com a Comissão responsável 
e chegaram à seguinte recomendação: reajustar a gratificação salarial de 10% (dez por cento) 
para 13% (treze por cento), considerando um aumento de 3% (três por cento) equivalente ao 
aumento de progressão funcional concedido bianualmente aos demais funcionários. Colocado 
em apreciação, a recomendação foi aprovada.PALAVRA-LIVRE: A Vice
Furlanetto informou que a Comissão de Educação tem a pretensão de fazer o lançamento do 
Prêmio Catarinense de Economia durante o ENESUL e que já estão trabalhando no Edital. O 
Presidente e o funcionário Rodrigo Martins informaram que não haveria tempo hábil para essa 
ação, uma vez que o Edital deve ser previamente aprovado em Sessão Plenária. Após 
ponderações e considerando o prazo curto, decidiu-se por fazer neste ano apenas a premiação 
da categoria estudante. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto informou que já agendou a 

SC para tratar do desfazimento de bens inservíveis. O Conselheiro 
ormou que uma nova edição do curso de perícia será realizada no mês de 

setembro. O Presidente solicitou aos Conselheiros para que a próxima Sessão seja realizada 
de forma presencial. A próxima Sessão Plenária será realizada no dia 15 de 

Nada mais havendo para discutir o Presidenteagradeceu 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 

ente, assinada. 

de 2022. 

 

necessário aporte financeiro próprio. O Presidente informou que o Coquetel está orçado em 
citou do Plenário uma decisão. Após ponderações, ficou 

definida a importância da realização do Coquetel para o sucesso do encontro, no entanto, que 
se procure uma alternativa mais simples. Passando para o próximo tópico, o Presidente 

iros a indicação de moderadores para os painéis temáticos do ENSEUL. 
Adriano de Amarante e Painel 

Bruna Furlanetto. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto demonstrou estranheza em a 
ura do ENESUL ser realizada por um Engenheiro e não um Economista, a Vice-

Presidente Bruna Furlanetto informou que o palestrante foi convidado não por sua formação 
acadêmica e sim por sua trajetória empresarial e que embora a descrição e programação do 

ontro pareçam refletir um evento técnico na área de economia e finanças, é importante 
salientar que a ciência econômica é intrinsecamente interdisciplinar e ouvir o mercado e seus 
agentes, além de uma ferramenta de pesquisa, se torna uma excelente oportunidade de 
verificar como o ambiente institucional, as políticas públicas, econômicas, de fomento e de 
direcionamento de investimentos, afetam o cotidiano dos agentes, daí a importância para o 

o inovador e de sucesso do 
3.4. Solicitação de reajuste na gratificação 

O Presidente informou que 
niu com a Comissão responsável 

e chegaram à seguinte recomendação: reajustar a gratificação salarial de 10% (dez por cento) 
para 13% (treze por cento), considerando um aumento de 3% (três por cento) equivalente ao 

bianualmente aos demais funcionários. Colocado 
A Vice-Presidente Bruna 

Furlanetto informou que a Comissão de Educação tem a pretensão de fazer o lançamento do 
o ENESUL e que já estão trabalhando no Edital. O 

Presidente e o funcionário Rodrigo Martins informaram que não haveria tempo hábil para essa 
ação, uma vez que o Edital deve ser previamente aprovado em Sessão Plenária. Após 

se por fazer neste ano apenas a premiação 
da categoria estudante. O Conselheiro Francisco Grabovski Neto informou que já agendou a 

SC para tratar do desfazimento de bens inservíveis. O Conselheiro 
ormou que uma nova edição do curso de perícia será realizada no mês de 

setembro. O Presidente solicitou aos Conselheiros para que a próxima Sessão seja realizada 
de forma presencial. A próxima Sessão Plenária será realizada no dia 15 de 

Nada mais havendo para discutir o Presidenteagradeceu 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 
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Econ. Silvio José Martins Filho           

Presidente 

 

 

Econ. Rodrigo Nivaldo Martins

Secretário 
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