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Neste informativo especial, apresentaremos os 

candidatos aos Conselhos Deliberativo e Fiscal da 

FAPA. Os eleitos nesse processo terão mandatos de 

quatro anos, iniciando a gestão em junho de 2O2O e 

encerrando em junho de 2O24.

O voto é mais do que um direito, é a sua voz!

Os participantes e assistidos devem acessar  

www.fapa.org.br/eleicao e escolher o menu 

VOTAÇÃO ELETRÔNICA. Devem selecionar um dos 

conselhos, informar matrícula e senha, escolher o 

candidato de sua preferência e confirmar o voto. 

Neste ano a votação será somente eletrônica, para 

participantes e assistidos, mediante matrícula e senha 

de acesso, tendo início às O8 horas do dia  O7 de maio 

e encerramento às 17 horas do dia O8 de maio.

ELEIÇÕES 2020 



RENOVAÇÃO DO QUADRO DOS CONSELHOS 
FISCAL E DELIBERATIVO DA FAPA

Votação para os Conselhos será somente eletrônica, dias 07 e 08 de maio. 
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Os agentes de Governança Corporativa da FAPA são 
estruturados para dar cumprimento à Missão, ao Estatuto 

Teve início no dia 06 de janeiro o Processo Eleitoral 2020, para 
escolha de novos membros para os Conselhos Deliberativo e 
Fiscal da FAPA. Serão eleitos ao pleito um membro suplente 
para o Conselho Deliberativo e um membro titular e um 
suplente para o Conselho Fiscal. Todos cumprirão mandatos de 
quatro anos.

Para condução do processo foi constituída, em dezembro de 
2019, uma Comissão Eleitoral composta por representantes da 
FAPA, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - 
Iapar/Emater, da Associação dos Funcionários do Instituto 
Emater (AFA/PR) e da Associação de Aposentados do Instituto 
Emater, (AAPER/PR).

 
A novidade neste ano é que a votação será somente no site da 
FAPA, para participantes e assistidos, mediante matrícula e 
senha de acesso. O início será às 08 horas do dia 07/05 e o 
encerramento às 17 horas do dia 08/05.

Seguindo o calendário eleitoral, os candidatos tiveram até o dia 
02 de março para enviarem seu requerimento, currículo, plano 
de trabalho e documentação necessária para homologação da 
Comissão Eleitoral, a qual ocorreu no dia 13 de março. 

Social da entidade e às disposições legais. Para auxiliá-lo 
nesse processo de escolha dos seus representantes, 
sintetizamos a governança geral que rege a FAPA, com a clara 
atuação dos colegiados que representam a entidade. 

A Diretoria Executiva é responsável pelas ações integradas 
com os colaboradores, pelas decisões de questões sobre a 
imagem da fundação e pela administração da segurança do 
equilíbrio atuarial, da rentabilidade, da solvência e da liquidez 
dos negócios. Atualmente é composta pelo Diretor Presidente, 
Celso Andretta e pela Diretora de Seguridade e Administração, 
Maria Aparecida Saad Gebran.

DIRETORIA EXECUTIVA

Atualmente a entidade é composta pelo Conselho Deliberativo, 
Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Cada colegiado possui 
atribuições específicas que integradas são a engrenagem para 
uma gestão responsável, transparente e eficaz. 

É a Diretoria Executiva que trabalha diariamente na 
administração geral da fundação. Faz executar todos os atos 
para o funcionamento da entidade conforme o Estatuto, o 
Regulamento do Plano e as normas atribuídas pelo Conselho 
Deliberativo.



OS CONSELHOS 
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CONSELHO FISCAL

No CF, são os eleitos que definem quem será o presidente do 
Conselho entre seus pares. Por fim, a cada dois anos são feitas 
as renovações da metade dos membros.

O presidente do CD é definido entre os membros indicados pela 
patrocinadora. Com quatro anos de mandato, os conselheiros 
têm a possibilidade de recondução por mais quatro. Vale 
ressaltar que a renovação de metade dos membros ocorre a 
cada dois anos. 

É o órgão responsável pela fiscalização da gestão patrimonial, 
entre suas atribuições estão: examinar e aprovar balancetes, o 
balanço patrimonial e as demonstrações financeiras; analisar e 
aprovar os relatórios de auditores externos; manifestar-se 
semestralmente sobre a política de investimentos, custos, 
premissas, hipóteses atuariais, execução orçamentária e 
controles internos da Entidade, dentre outras.

São esses conselheiros que zelam pela segurança, idoneidade 
e cumprimento das determinações legais e diretrizes definidas 
pelo Conselho Deliberativo. 

Composição: Os mandatos dos conselheiros têm duração de 
quatro anos sem a possibilidade de renovação, sendo três 
membros eleitos entre participantes e três indicados pela 
patrocinadora. 

Como instância máxima na fundação, cabe aos conselheiros 
estabelecer as diretrizes fundamentais e normas gerais de 
administração da FAPA. 

Composição: O colegiado é composto por seis membros 
titulares e quatro membros suplentes, indicados e eleitos de 
forma paritária entre as patrocinadoras e representantes dos 
participantes e assistidos. 

CONSELHO DELIBERATIVO 

É o órgão superior da FAPA, a instância máxima da fundação. 
Suas principais atribuições são deliberar sobre o plano de 
benefícios e as alterações estatutárias e regulamentares; 
aprovar o plano anual de custeio, a política de investimentos e o 
orçamento, bem como manter o equilíbrio técnico atuarial. 



-Engenheira Agrônoma, formada pela Universidade Estadual 
de Ponta Grossa, ingressei na Emater em Outubro de 1991, no 
município de Mariluz, região de Umuarama.

Motivos da candidatura

O que motiva para participar como membro do Conselho 
Deliberativo é acreditar: na grande responsabilidade nas 
deliberações, construção de políticas e estratégias para 
sustentabilidade e segurança da FAPA; na FAPA e em tudo que 
ela possa representar para o nosso futuro; que investir na 
aposentadoria é uma excelente ideia, que faz com que 
possamos minimizar os riscos de perda significativa de nosso 
poder aquisitivo quando nos aposentarmos; que participar dos 
processos de decisão da instituição é necessário e pertinente 
aos seus associados.

Breve Histórico Profissional

Plano de Trabalho

- Continuar trabalhando na fiscalização da estrutura 
organizacional;
- Acompanhar a atuação da Instituição a fim de verificar as 
regularidades dos procedimentos econômico-financeiros;

-Trabalhei nas regiões de Umuarama, Lapa, Guarapuava e 
Ponta Grossa.

- Defender a nossa Fundação com serenidade e em 
consonância com as Legislações pertinentes, respeitando o 
seu estatuto Disciplinar e Regimentos Internos;
- Trabalhar com atenção para que nossa fundação continue 
forte e saudável garantindo um futuro melhor para todos os 
associados;

- Fui Coordenadora Regional em Ponta Grossa sendo 
responsável pela ADI Caminho das Tropas.
- Atuei como coordenadora Administrativa Regional de Ponta 
Grossa.

- Zelar pela gestão com total transparência e consciência ética 
através de uma fiscalização conscienciosa e imparcial com 
cumprimento de metas e objetivos.

- Trabalhei no município de Ivaí auxiliando entre outros, os 
agricultores familiares que produzem olerícolas para 
COODESAFI, Cooperativa de Agricultores Familiares e 

Quilombo Rio do Meio, com comercialização no PAA e PNAE.

- Em 1995, participei do curso de Educação de Adultos no meio 
Rural, promovido pela Emater/PUR/PR.
- Atuei em trabalhos com Agricultura Orgânica, fiz o curso de 
Especialização em Agricultura Biológico dinâmica pelo IBD.

LUCIANE CURTES PORFIRIO DA SILVA
Candidata ao Conselho Deliberativo
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Breve Histórico Profissional 

Sou técnico em agropecuária, admitido na EMATER em 1989, 
trabalhei nos municípios de São Jorge do Ivaí, Astorga, 
Brasilândia do Sul e Umuarama, além do trabalho de extensão 
rural assumi as funções de Articulador de Desenvolvimento 
Regional (2003 a 2006) e Coordenador Administrativo Regional 
(2006 a 2009). Graduado Bacharel em Administração em 2003, 
com especialização em Gestão de Recursos Humanos 
(UNINTER) e Gestão de Associações e Cooperativas da 
Agricultura Familiar (Unioeste).

Na AFA fui Coordenador Regional, Conselheiro Fiscal e 
Atualmente suplente do conselho Fiscal.

Plano de Trabalho

Como membro participante da FAPA acredito que posso 
contribuir para seu desenvolvimento e sustentabilidade para 
que a fundação cumpra sua função de garantir aos seus 
participantes entre outros benefícios o principal, que é a 
complementação de sua aposentadoria especialmente nesse 
momento em que passamos pela reforma da previdência social 
diminuindo significativamente os valores recebidos pelos 
aposentados e pensionistas.

Motivos da candidatura

Atuar na fiscalização da gestão patrimonial da FAPA, cumprindo 
e fazendo cumprir o estatuto da fundação.
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GILMAR ANTÔNIO PAULY 
Candidato ao Conselho Fiscal



Motivos da candidatura

Breve Histórico Profissional

Ingressei na EMATER em 1993 na região de Cascavel onde 
trabalhei por 15 anos no município de Anahy. Fui assessor da 
FETAEP por 06 anos, sendo 03 na região de Guarapuava e 03 
anos como assessor estadual em Curitiba. 

Plano de Trabalho

Conhecer e acompanhar as boas práticas em Gestão 
Administrativa e Controladoria, especialmente no que diz 
respeito ao ambiente de trabalho, a aplicação de tecnologia, a 
política de gestão de qualidade, as metas gerenciais, a 

educação financeira e previdenciária, a capacitação 
profissional, as demonstrações contábeis, a proposta e a 
execução orçamentária, o controle de custos, a evolução das 
despesas administrativas, o plano de gestão administrativa e os 
relatórios gerenciais da área de controladoria.

Para acompanhar a gestão, finanças e questões jurídicas da 
FAPA e assim garantir a aplicação de boas práticas, 
direcionadas especialmente para a transparência e controle. 
Desta forma espero contribuir para o melhor desempenho da 
Fundação, o que significa proteger o seu patrimônio e 
proporcionar maior segurança aos nossos gestores para tomar 
decisões sobre alocação de recursos.

Voltei para a EMATER em 2015 para trabalhar na ASPLAN. No 
momento estou trabalhando na área de crédito rural.

Marcos Luis Maciel Souza  
Candidato ao Conselho Fiscal
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Motivos da candidatura

Cuidar do meu patrimônio.

Breve Histórico Profissional

Entrei na ACARPA em 1980. Estava no local de Guairaçá 
quando a FAPA foi criada. Conheci um pouco da gestão quando 
participei do conselho fiscal da FAPA na gestão 2010 a 2014. 

Vários, sendo o mais importante participar no processo de 
gestão da fundação e contribuir para mantê-la em ordem! 
Descobri a importância de estar presente e contribuir com os 
dirigentes da Fundação.

Fui presidente do Conselho Fiscal de 2012 a 2014, foi na minha 
gestão que tivemos uma completa conferência de todos os 
documentos e aplicações da FAPApor uma auditoria externa.

Participar na analise e aprovação da gestão da FAPA, 
exercendo o papel de fiscal do bom funcionamento e 
cumprimento dos regimentos, normas e estatuto da FAPA.

Plano de Trabalho

Sou o coordenadordo projeto de bovinocultura de leite da 
EMATER/SEAB – Leite Competitivo Norte.

Em minha carreira como extensionista tenho a criação do 
Projeto Vitória que assiste produtores de leite no Norte do 
Paraná (Processo reconhecido como Tecnologia Social do 
Banco do Brasil e certificado pela FAO).

Vou cuidar do nosso patrimônio
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PAULO TADATOSHI HIROKI 
Candidato ao Conselho Fiscal



Contamos com o seu voto!

O voto é mais do que um 
direito, é a sua voz, portanto 
não deixe de manifestá-la!

Participe do Processo 
Eleitoral da FAPA e contribua 
para a boa gestão da sua 
Entidade. 

O Regimento Eleitoral, o 
Edital de Convocação, o 
Calendário Eleitoral, dentre 
outras informações estão 
disponíveis em 
www.fapa.org.br/eleicao.
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Fundação de Previdência
do Instituto Emater
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FAPA - Fundação de Previdência do Instituto EMATER  | Rua da Bandeira, 500, 3º andar - Curitiba/PR - CEP 80.035-270
Telefone: (41) 3250-2158 | Site: www.fapa.org.br |  E-mail: fapa@fapa.org.br 

Diretor Presidente: Celso Luiz Andretta  |  Diretora de Seguridade e Administração: Maria Aparecida Saad Gebran 

Conselho Deliberativo: Ivanir Pauly  - Presidente - Antonio Celso Cordova de Souza, Eduardo Dias Dornellas, Francisco Alves 
Filho, Gustavo Adolfo Gomes Scholz, Heitor Rodrigues Fiúza Júnior, José Miguel Auer,  Renato Viana Gonçalves,Walber Hull da 
Silva, Wander de Souza.

Conselho Fiscal: Quézia Azarias Bassaco Nunis - Presidente - João Batista de Souza Filho, Leonel Schier,  Sidnei Aparecido 
Baroni, Valdir da Silva  e Walter Shigueru Shigueoka. 

Equipe FAPA: Administração e Finanças: Arlete Sicalski | Benefícios: Daniela Machado de Jesus e Ingrid Lysenko de Kanphorst 
Dadalt |  Comunicação: Camila Cristina Carriel de Moraes | Controles Internos e de Riscos: Regina Izabel Correia  |  
Investimentos: Mayron Henrique Wosniak | Secretaria: Maria Inácia dos Santos Czekay | Tecnologia da Informação: Alexandre 
Franco Zemuner

Conceito, Layout e Diagramação: FAPA  |  Jornalista Responsável: Camila Moraes (JP 11393 / PR) 
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