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Neste informativo especial, apresentaremos os candidatos 
aos Conselhos Deliberativo e Fiscal da FAPA.
 
Os eleitos nesse processo cumprirão mandatos de quatro 
anos, iniciando a gestão em junho de 2022 e encerrando-se 
em maio de 2026.

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

Por meio da votação serão escolhidos: TRÊS membros 
titulares e UM membro suplente para o Conselho 
Deliberativo; UM membro titular para o Conselho Fiscal. 

Neste ano a votação será somente eletrônica, para 
participantes e assistidos, mediante matrícula e senha de 
acesso, tendo início às 08 horas do dia 09 de maio e 
encerramento às 17 horas do dia 10 de maio.

ELEIÇÕES 2022 
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A Fapa iniciou em janeiro o Processo 
Eleitoral 2022, para escolha de novos 
membros  para  seus  Conse lhos , 
Deliberativo e Fiscal.

Para condução do processo, uma 
Comissão Eleitoral foi constituída com a 
participação de representantes da FAPA, 
do Instituto de Desenvolvimento Rural 
do Paraná – Iapar-Emater (IDR-PR), da 
Associação dos Funcionários do Instituto 
Emater (AFA/PR) e da Associação de 
Aposentados do Instituto Emater, 
(AAPER/PR).

Serão eleitos ao pleito três membros 
titulares e um membro suplente para o 
Conselho Deliberativo e um membro 
titular para o Conselho Fiscal. Todos 
cumprirão mandatos de quatro anos.

FAPA RENOVA QUADRO DE CONSELHEIROS 

Seguindo o calendário eleitoral, os 
candidatos tiveram até o dia 02 de março 
para enviarem seus requerimentos, 
curr ículos,  planos de trabalho e 
documentações necessárias para 
homologação da Comissão Eleitoral, a 
qual ocorreu no dia 14 de março. 

Os candidatos estão aptos a iniciar as 
suas campanhas eleitorais, conforme 
disposição do capítulo VI – artigos 14 a 
16 do Regimento Eleitoral.

A votação será somente eletrônica, para 
participantes e assistidos, mediante 
matrícula e senha de acesso, tendo início 
às 08 horas do dia 09 de maio e 
encerramento às 17 horas do dia 10 de 
maio.
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Os agentes de Governança Corporativa da 
FAPA são estruturados para dar cumprimento à 
Missão, ao Estatuto 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. 

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. 

GOVERNANÇA 
CORPORATIVA DA FAPA 
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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, o Orçamento Anual, bem como 
manter o equilíbrio técnico atuarial. 

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

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

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. 

CONSELHO FISCAL

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 
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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. 

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. 

No Conselho Fiscal, são os 
eleitos que definem quem 

será o presidente do 
Conselho entre seus 
pares. Por fim, a cada dois 
a n o s  s ã o  f e i t a s  a s 
renovações da metade 

dos membros.

DIRETORIA EXECUTIVA

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. 

Atua lmente  é  composta  pe lo  Di re tor 
Presidente, Celso Luiz Andretta e pelo Diretor 
de Seguridade e Administração, Hélio de 
Almeida Machado.

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.
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CONHEÇA OS  CANDIDATOS

Nas páginas seguintes você poderá conhecer o histórico profissional, os motivos da candidatura e  o 
programa de trabalho de cada candidato. Para cada candidato habilitado ao pleito, foi destinado espaço 
igual nesta Edição Especial do Informativo Semear, seguindo as orientações do Regimento Eleitoral.  

O Regimento Eleitoral, o Edital de Convocação, o Calendário Eleitoral, dentre outras informações estão 
disponíveis em https://fapa.org.br/eleicoes/

Participante: Não deixe de votar. Não anule ou vote em branco. Motive seus colegas a votar. 

Contamos com o seu voto!



PLANO DE TRABALHO

Ÿ Zelar para que as atribuições do Conselho Deliberativo 
sejam cumpridas, ancoradas no Estatuto, Regulamento e 
normas complementares;

Ÿ Apoiar todo o processo de transferência da gestão da FAPA 
para outra fundação, garantindo a segurança jurídica e 
segurança patrimonial para todos os participantes e 
assistidos;

Ÿ Contribuir, juntamente com a Diretoria Executiva, na busca 
de soluções para a redução dos custos administrativos da 
fundação;

Ÿ Acompanhar todo o processo de 
governança da FAPA, baseados nos 
p r i n c í p i o s  d a  t r a n s p a rê n c i a , 
equidade, prestação de contas e 
responsabilidade corporativa.

MOTIVOS PELOS QUAIS ESTOU ME CANDIDATANDO

O que motiva a me candidatar ao Conselho Deliberativo é por 
entender que neste momento de renovação do quadro dos 
conselheiros, posso dar minha contribuição no processo de 
governança corporativa da FAPA, numa atuação integrada 
com a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal de forma 
responsável, transparente e eficaz.

BREVE HISTÓRICO PROFISSIONAL

Graduado em Zootecnia pela UEM-1975, Especialista em 
Nutrição de Ruminantes pela UFPr-1991 e Bacharel em 
Ciências Jurídicas pela UNIPAR-2001. Ingressei na ACARPA em 
1986 trabalhando na Unidade Municipal de Paranavaí. Em 
1990 tive a grande oportunidade de trabalhar na Unidade 
Regional de Ivaiporã, onde atuei na Coordenação Regional de 
Criações e Chefia Regional. Voltei para Paranavaí em 1995, 
onde desempenhei a função de Coordenador Regional e 
Gerente Regional. Na atualidade, desempenho a função de 
Coordenador Regional de Projetos.

EDSON FORTUNATO SIQUEROLO
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Candidato ao Conselho Deliberativo



MOTIVOS PELOS QUAIS ESTOU ME CANDIDATANDO

Estou me candidatando ao Conselho Deliberativo atendendo a 
um chamado da FAPA para concorrer a uma vaga de 
Conselheiro e voltar a contribuir com nossa Fundação. Já 
passei 4 (quatro) anos como presidente do Conselho Fiscal e 8 
(oito) anos como membro do Conselho Deliberativo. Sou grato 
aos mentores e criadores da FAPA, aos gestores e conselheiros 
anteriores que proporcionaram a solidez atual. Agora, que 
estou prestes a parar de trabalhar vejo o quanto é importante 
estar em uma previdência complementar. Para mim, condição 
sine qua non para poder parar de trabalhar, mas, o importante é 
que nossa fundação continue sólida no futuro.  Sei também 
que decisões importantes estão por vir. Todos sabemos que 
por não entrar mais contribuintes, no futuro próximo os custos 
se tornarão altos. Assim, decisões importantes deverão ser 
tomadas. Gostaria de participar dessas decisões, uma vez que, 
certamente, representarei os interesses de muitos. 

BREVE HISTÓRICO PROFISSIONAL

Trabalhei dez anos como técnico agropecuário, passando 
pelas regiões de Paranavaí e Cascavel. Trabalho a trinta e 
quatro anos como Administrador de Empresas na região de 

EGBERTO ZULIAN

8

Candidato ao Conselho Deliberativo

Maringá e tive a oportunidade de fazer cursos de 
especialização em MBA com foco em Gestão Empresarial, 
Curso do SBSG com trabalho em Dinâmicas dos Grupos e 
Mestrado em Políticas Públicas, com trabalho final em 
Conselhos de Desenvolvimento Rural. Todos os treinamentos 
tive a oportunidade de aplicá-los junto ao público da extensão 
(chamada pública de cooperativismo e formação de 
conselheiros rurais entre outros). Atuei 12 anos como 
conselheiro da FAPA, participei da formação inicial do Plano 
Instituído.

PLANO DE TRABALHO

Estudar, me inteirar e participar junto 
com meus pares sobre o destino do 
Plano de Previdência Instituído, que já 
está pronto e iria iniciar com funcionários 
do IDR-Paraná e seus familiares.
Representar os participantes nas 
decisões sobre incorporação ou 
administração da FAPA por outra 
Fundação ou Instituição. Sempre ajudar 
a levar o esclarecimento e a participação 
dos participantes no processo.



MOTIVOS PELOS QUAIS ESTOU ME CANDIDATANDO

Sou participante ativo da FAPA desde 18 de junho de 1982 data de meu 
ingresso na ACARPA. Procuro contribuir para que nossa Fundação 
Previdenciária continue conduzida de forma transparente, democrática e 
rentável para todos os que nela se amparam, motivo este que coloco meu 
nome a disposição dos participantes ativos, assistidos e pensionista 
concorrendo a vaga de membro do conselho Deliberativo. Se eleito for, 
prometo desempenhar com dedicação a função junto com os demais 
conselheiros, fazendo-se cumprir o Estatuto e Regulamento da Fundação 
Previdenciária do IDR-Paraná

BREVE HISTÓRICO PROFISSIONAL

Nascido aos 14 de setembro de 1961 em Gramado – RS, meus pais 
adquiriram área de terras em Marechal Cândido Rondon no ano de 1963, 
mudando-se para o sertão do Paraná no ano de 1964, onde desbravaram a 
mata e estabeleceram a família, cresci trabalhando na lavoura. Durante o 
primário e ginásio, continuava trabalhando meio período na agricultura, 
mas a partir de 1979 fui para o Colégio Agrícola Augusto Ribas de Ponta 
Grossa. Formei em dezembro de 1981, fazendo o concurso da ACARPA em 
1982 sendo admitido no mês de junho do mesmo ano. Assumi a extensão 
rural município de São José da Boa Vista (6 anos), em maio de 1988 optei 
pela cidade de Iguaraçu. Fui o Vereador mais votado na eleição de 1992, 
reeleito no ano de 1996. Ocupei cargo de vice-prefeito nas gestões 2005-
2008 e 2017-2020. Graduado em Ciências com habilitação plena em 
Matemática. Na EMATER-Paraná e Instituto Emater desempenhei a função 
de Articulador de Desenvolvimento Rural a partir de dezembro de 2001 a 

LEONEL SCHIER

9

Candidato ao Conselho Deliberativo

julho 2007 e Coordenador de ADI de Agosto 2007 a junho de 2011 nunca 
deixando a função de extensionista e responsável pelo escritório local. Em 
2013 fui eleito para o Conselho Fiscal da AFA-PR, sendo reeleito para o 
conselho fiscal em 2016, onde ocupei a presidência do CF, sempre 
acompanhando o desempenho financeiro e fiscal da nossa querida 
associação.

PLANO DE TRABALHO:

Ÿ Ser membro assíduo e ativo no conselho deliberativo, cumprir normas 
legais e certificação necessária;

Ÿ Cumprir o estatuto, o regimento e zelar pela segurança, idoneidade e 
eficácia da gestão dos ativos, das diretrizes fundamentais e normas 
gerais de administração da Fapa;

Ÿ Em conjunto com os demais conselheiros estar 
atento para que a Diretoria da Fundação em 
conjunto com o Conselho Deliberativo 
optem para a melhor gestão, sempre 
buscando alcançar suas metas estabelecidas, 
garantindo assim segurança a todos seus 
participantes e familiares.

Ÿ Ter conduta condizente com regimento 
i n te r no  do  conse lho  e  manua l  do 
conselheiro;

Ÿ Acompanhar o planejamento e a execução 
dos trabalhos das auditorias externas;

Ÿ Observar atuação e tomada de decisões da 
Diretoria Executiva, em especial, neste 
momento prestes a migração/incorporação.



MOTIVOS PELOS QUAIS ESTOU ME CANDIDATANDO

Eu Valdir da Silva, estou me candidatando a Conselheiro 
Deliberativo da fundação de Previdência do Instituto de 
Desenvolvimento do Paraná IDR-PR;

Estou me candidatando a Conselheiro Deliberativo por ter nos 
últimos anos, tomado conhecimento da importância da nossa 
fundação para cada fapeano e como retribuição à pela 
investidura da fundação na capacitação de cada conselheiro. 

BREVE HISTÓRICO PROFISSIONAL

Sou Técnico em Agropecuária formado em 1980 - Erechim RS, 
Tecnólogo em Gestão Pública, formado pelo IFPR em 2012. 

VALDIR DA SILVA

10

Candidato ao Conselho Deliberativo

PLANO DE TRABALHO:

Ÿ Juntamente com os demais conselheiros, deliberativos, 
estabelecer as diretrizes, fundamentais e normas gerais de 
administração da Fapa.

Ÿ Participar das reuniões ordinárias e extraordinária do 
conselho deliberativo, propor, discutir e aprovar a política de 
investimentos da Fapa.

Ÿ Participar de cursos, seminários e eventos que visem a 
capacitação dos conselheiros. 



MOTIVOS PELOS QUAIS ESTOU ME CANDIDATANDO

Como conselheiro creio que possa estar contribuindo com a 
sustentabilidade, segurança, idoneidade de nossa Fundação, 
zelando assim, pelo patrimônio de todos os associados.

BREVE HISTÓRICO PROFISSIONAL

Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES), especialização em Gestão Florestal pela 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). Lotado na unidade 
municipal de Tibagi, região de Ponta Grossa. Exerci a função de 
conselheiro deliberativo no período de 2018 a 2020.

WALBER HULL DA SILVA
Candidato ao Conselho Fiscal

PLANO DE TRABALHO:

Ÿ Defender nossa Fundação com seriedade, em acordo com 
as Legislações pertinentes, respeitando o seu Estatuto 
Disciplinar e Regimentos Internos;

Ÿ Trabalhar para que a FAPA continue forte e saudável 
garantindo um futuro melhor para todos os associados;

Ÿ Acompanhar a atuação da Instituição a fim de verificar as 
regularidades dos procedimentos econômico-financeiros;

Ÿ Zelar pela gestão, de forma 
transparente e ética através de 
fiscalização imparcial, com 
cumprimento de objetivos e metas.
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PASSO A PASSO

 

1. Acesse o Portal do Participante 

2. Informe sua matrícula e senha

3. Na tela inicial clique em VOTE AQUI

4. Selecione um dos Conselhos

5. Escolha o seu candidato e confirme seu 
voto. 

LEMBRE-SE: Você deve votar em um candidato 
para cada Conselho. Após votar para um 
Conselho, clique no outro e repita a operação.

DA VOTAÇÃO
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EXPEDIENTE
Fapa - Fundação de Previdência do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER, Rua da Bandeira, 
500, 3º andar - Curitiba - PR CEP: 80.035-270 Telefone: (41) 3352- 2158 / Whatsapp: (41) 99231-4940 - Site: 
www.fapa.org.br E-mail: fapa@fapa.com.br 

Diretor Presidente: Celso Luiz Andretta | Diretor de Seguridade e Administração: Hélio de Almeida Machado

Conselho Deliberativo: Carlos Antonio Ferraro Biasi, Heitor Rodrigues Fiúza Júnior, Roberto Carlos Guimarães, Antonio 
Celso Cordova de Souza, Gustavo Adolfo Gomes Scholz, Wander de Souza, Ademir Antonio Rodrigues, Renato Viana 
Gonçalves, Eduardo Dias Dornellas e Luciane Curtes Porfirio da Silva.

Conselho Fiscal: Quézia Azarias Bassaco Nunis, João Batista de Souza Filho, Marcos Luis Maciel Souza, Paulo Tadatoshi 
Hiroki, Gilmar Antonio Pauly e Valdir da Silva.

Equipe FAPA: Administração e Finanças: Arlete Sicalski | Benefícios: Daniela Machado de Jesus e Daniele  dos Santos 
Lopes Ewald | Comunicação: Camila Cristina Carriel de Moraes | Controles Internos e de Riscos: Regina Izabel Correia  |  
Investimentos: Nilton Teixeira da Silva  | Secretaria: Maria Inácia dos Santos Czekay | Tecnologia da Informação: 
Alexandre Zemuner

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