
Chapa única: “UNIÃO E RESPONSABILIDADE” 
Carta Programa 

 
A eleição para a Renovação de terço de membros deste Conselho, sendo 03 (três) 

Conselheiros Efetivos, 03(três) Conselheiros Suplentes, 01(um) Delegado-Eleitor Efetivo e 01(um) 
Delegado-Eleitor Suplente junto ao Colégio eleitoral do COFECON acontecerá nos dias 30 e 31 de 
outubro de 2018. A votação será por meio de sistema eletrônico – Web Voto: 
www.votaeconomista.org.br  

 
A chapa: ¨União e Responsabilidade¨ apresenta a seguir suas propostas e objetivos para 

Gestão 2019/2021 do CORECON-SC - Conselho Regional de Economia - 7ª Região / SC. 
Com foco na conciliação e harmonia entre as várias entidades de Economistas, a gestão dará 

ênfase e apoio na continuidade dos projetos da gestão atual e anterior, bem como na identificação 
de novas necessidades e demandas dos profissionais promovendo ações para sua implementação. 

 
COMPROMISSO de trabalho 
Disposição para atuação efetiva nas atribuições definidas pela legislação e regimento do 
CORECON/SC e sistema CORECON/COFECONs, buscando o consenso e a parceria com os 
profissionais e demais entidades ligadas;  
 
VALORIZAÇÃO da Profissão e dos Profissionais 
Aprimorar o relacionamento e a comunicação entre os economistas, empresas registradas, ampliar a 
presença junto as universidades, poder público, além de profissionais e empresas de outras áreas. 
Palestras, almoços, happy hour e encontros de negócios farão parte do planejamento do Conselho, 
cujo intuito será o de divulgar à sociedade e aos profissionais economistas o grande potencial do 
mercado de trabalho existente e as várias áreas de atuação, visando a maior inserção e 
reconhecimento do profissional economista, além de incentivar o debate econômico e social e a 
formação profissional; 
 
CONHECIMENTO para o Economista 
Apoiar e trabalhar em iniciativas que visem o desenvolvimento pessoal e profissional do economista 
e que contribuam para a prática e manutenção da educação continuada. Realização de parcerias 
para promoção de cursos de capacitação, seminários, palestras e eventos. Incentivar e divulgar 
eventos de capacitação que proporcionem ao profissional as certificações exigidas para atuação em 
áreas específicas, tais como perícia, consultoria, mercado bancário/financeiro, fundos de pensão e 
institutos de previdência; 
Utilização da mídia eletrônica, em especial a página do Facebook e do Site do CORECON-SC para 
manter os Economistas atualizados sobre as ações do Conselho e também para divulgação 
periódica da agenda de eventos e atividades, de forma prática e abrangente, cujo conteúdo e 
relacionamentos sejam verdadeiramente úteis para os profissionais, buscando através de termos de 
cooperação e convênios, assegurarem sua participação de forma acessível; 
 
Desenvolvimento de ações junto a Sociedade. 
Fortalecimento da relação com a comunidade em geral: Continuação do Projeto Entenda. 
Ampliar a presença do Conselho nas Instituições de Ensino; 
Buscar maior aproximação com a comunidade, como já foi iniciado com a pesquisa para a mulher 
economista. 
 
ESTRUTURA da Entidade 
Apoio à equipe administrativa atual e acompanhamento constante para que a estrutura do 
CORECON/SC trabalhe e atenda aos profissionais de forma célere, qualificada e confortável; 
Estabelecimento de iniciativas que venham a fortalecer a entidade e resultem no aumento do 
número de inscritos no Conselho; 
 
 
 

http://www.votaeconomista.org.br/


UNIÃO em benefício do Economista 
Atuação conjunta e integrada com a Ordem dos Economistas e Sindicato dos Economistas, visando 
atingir os objetivos da categoria. 
 
Currículos 

 
Para Conselheiros Efetivos (mandato de 2019 a 2021) 

Economista SILVIO JOSÉ MARTINS FILHO – Registro CORECON/SC nº 2118 

Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Especialista em 

Planejamento e Controle da Produção. Especialista em Programas para Excelência Empresarial 

(Fundação Dom Cabral). Atuou como Superintendente Adjunto da Área de Tecnologia do Banco do 

Estado de Santa Catarina. Atuou como Vogal na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. 

Perito Econômico-Financeiro. Atual Presidente da Ordem dos Economistas de Santa Catarina. 

Conselheiro no Conselho de Regulação da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento 

(ARIS). Empresário no Ramo Condominial. 

 

Economista IVONETI DA SILVA RAMOS – Registro CORECON/SC nº 2595 

Possui graduação em Ciências Econômicas (2004) e Mestrado em Economia (2006) ambos pela 
Universidade Federal de Santa Catarina. Professora do Centro de Ciências da Administração e 
Socioeconômicas (ESAG) da Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC), Chefe do 
Departamento e Coordenadora do Curso de Administração Pública da ESAG, nas 
modalidades presencial e EaD. Tem experiência na área de Economia e Finanças, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Finanças Públicas, Gestão Fiscal, Indicadores 
Socioeconômicos, Economia do Setor Público e Desenvolvimento Regional. 

 

Economista NILTON LEITEMPERGHER – Registro CORECON/SC nº 2297 

Economista formado pela FURB. Conselheiro Efetivo do CORECON-SC e integrante da Associação 

dos Economistas do Vale do Itajaí – ASSECONVI. 

 

Para Conselheiros Suplentes (mandato de 2019 a 2021) 

Economista JANYPHER MARCELA INACIO – Registro CORECON/SC nº 3181 

Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Catarina (2009). 

Especialização em Economia e Gestão das Estratégias Empresariais pela Universidade Federal de 

Santa Catarina (2011). Especialização em Gestão de Logística pela Universidade do Sul de Santa 

Catarina (2014). Mestrado em Administração pela Universidade do Vale do Itajaí (2017). É 

professora na Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) nos Cursos de Administração e Ciências 

Contábeis, e também no Núcleo EaD. Professora na Faculdade CESUSC, mantida pelo Complexo 

de Ensino Superior de Santa Catarina.  Tem experiência na área de Gestão Empresarial, Logística e 

na Área de Finanças.  

 

 



Economista MARILEI KROETZ – Registro CORECON/SC nº 2265 

Possui graduação em economia pela Universidade Federal de Santa Catarina (1999) e mestrado em 
Teoria Econômica pela Universidade Estadual de Maringá (08/2006). Cursando doutorado em 
Economia no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa/Portugal. 
Professora efetiva da UDESC/CEAVI - Universidade do Estado de Santa Catarina - ministrando 
disciplinas de Economia Básica e da área de Finanças. Tem experiência na área de Economia, com 
ênfase em Teoria Econômica, atuando principalmente nos seguintes temas: economia brasileira, 
desenvolvimento regional. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento Regional. 
 

Economista WALDEMAR BORNHAUSEN NETO – Registro CORECON/SC nº 2016 

Trabalhou por mais de 30 anos na Centrais Elétricas de SC, onde atuou em vários cargos gerenciais 

como Chefe das Agências Regionais de Fpolis e Rio do Sul. O último cargo ocupado foi o de Chefe 

da Auditoria Interna da Celesc Holding. Saindo da empresa em 2013, foi convidado para trabalhar 

como Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de São José, Secretário de Governo e 

atualmente atua como Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação. 

 

Para Delegado-Eleitor Efetivo 
Economista ALEXANDRE ANTÔNIO BENEDETTO – Registro CORECON/SC nº 2228 

Economista (UCS-RS), especialização em Finanças para Executivos (UFSC); Conselheiro Efetivo e 
atual Presidente do CORECON-SC.Experiências Profissionais: Banco do Brasil (1980/2011) – 
cargos exercidos: Consultor, Auditor e Gerente Administrativo; CAMAF – Câmara de Mediação e 
Arbitragem de Florianópolis (2011-2013) atuando como Árbitro na mediação e resolução de conflitos; 
Conciliador Voluntário junto ao Juizado Especial Cível–Fórum Sto.Antônio de Lisboa (2012-2013). 
Conselheiro do CORECON-SC (2014-2016) e Tesoureiro em 2014 e 2017. Atualmente atua como 
Perito Judicial e Extrajudicial na área Cível. 
 

Para Delegado-Eleitor Suplente 
Economista PAULO ROBERTO POLLI LOBO – Registro CORECON/SC nº 950 

Economista (UFSC); MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral; Foi Assistente da 
Diretoria Econômico-Financeira das Celesc; Foi Presidente do Sindicato dos Economistas no Estado 
de Santa Catarina; Participou como Conselheiro Fiscal em diversas Entidades; Foi Diretor da 
Federação Nacional dos Economistas; Foi Presidente do Conselho Regional de Economia de SC e 
Conselheiro Suplente do Conselho Federal de Economia. 
 


