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Cargo/Função: Assistente Administrativo / Superintendente de Governança 
– Atual representante CONSAD; 
Data de ingresso na APPA: 11/06/2007; 
Formação: Administração, Ciências Contábeis, MBA em Gestão de Riscos e 
Compliance. 
 

 Experiência profissional: 
 

          Ingressei na APPA em junho de 2007, sendo designado à época para a 
Procuradoria Jurídica, ali tive a oportunidade de desenvolver atividades 
correlatas a auxilio nas questões administrativas do setor, controle de prazos, 
elaboração de pautas de audiência, acompanhamentos processuais e demais 
questões ligadas ao suporte para os advogados da procuradoria.   
         No ano de 2010, me foi ofertada a oportunidade de trabalhar na Divisão 
Financeira, neste setor passei a desenvolver meus trabalhos junto ao 
acompanhamento das movimentações bancárias, responsável de 2011 a 
2015 pela elaboração e planejamento de orçamentos anuais, administração 
de fluxo de caixa, análise de custos e despesas com projetos, participação 
junto as licitações, representante legal do E-Licitações 2013-2016, 
executando análises econômicas e financeiras em processos de licitações, 
participação ativa na implantação do novo sistema financeiro e de 
faturamento da APPA, advindo da transformação desta em Empresa Pública. 
          Em 2019, fui convidado ao Departamento de Planejamento da Portos 
do Paraná, desempenhando as funções de assessoramento junto a 
presidência, participando de importantes projetos, tendo envolvimento 
direto nos trabalhos de instrução para celebração do Convênio de Delegação 
de Competências, o qual pioneiramente devolveu a Portos do Paraná a Gestão 
dos Contratos de Arrendamento, e a possibilidade de melhorias quanto a 
disponibilidade das áreas a serem exploradas. Participei ativamente também 
na renovação antecipada de nosso Convenio de Delegação, o qual promoveu 
a extensão do contrato de exploração do Porto por mais 25 anos até 2052, 
fato este que proporcionou a todos os funcionários, segurança jurídica 
necessária para a manutenção dos postos de trabalho, participei também dos 
trabalhos que orientaram o projeto da patrulha da limpeza, das conquistas 
do ACT 2019/2020.  



         Em 2020, com a edição da Lei 20.284/2020, tive mais uma oportunidade 
dentro desta Empresa Pública, que é estar atualmente a Frente da 
Superintendência de Governança desta APPA. 
         A frente da Superintendência de Governança, tenho a responsabilidade 
atualmente de desempenhar as funções de acompanhamento e 
desenvolvimento dos pilares da Governança Corporativa, tenho também 
participação em outro grande projeto para a Portos do Paraná, o qual irá 
trazer grande distinção dentro do cenário Portuário da América Latina, o 
desenvolvimento de Plataforma para um Sistema para a Comunidade 
Portuária, provendo maior dinamismo e eficiência para a cadeia produtiva 
distinguindo esta comunidade portuária e atraindo maiores investimentos 
para a região, proporcionando o desenvolvimento não apenas da cidade de 
Paranaguá, mas de toda a região de influência de nosso Porto. 
         Estamos ainda a pleno vapor trabalhando também no Projeto Orgulho 
de Ser Portos do Paraná, que está trazendo um moderno modelo de 
Governança para esta Empresa pública, pautada e orientada na conquista de 
resultados, para o conseguinte aperfeiçoamento, objetivando uma melhoria 
no desenvolvimento profissional de nossos colaboradores. 

 
 Como posso melhor representar os funcionários junto ao 

CONSAD-APPA? 
         Ao longo dos últimos quase dois anos, representando os trabalhadores 
junto ao Conselho de Administração da APPA, o que me traz enorme orgulho 
e distinto prestígio, percebo o quão importante foi a proposição através da 
Lei 13.303/16, a representação dos trabalhadores no processo decisório, 
contudo, representa também gigantesca responsabilidade, pois sei que 
minhas ações, meus atos e todos os pleitos e demandas propostas, podem 
desencadear as mais diversas reações, no âmbito da influência dos 
colaboradores da APPA, mas também  aos demais atores da comunidade 
portuária, incluindo também as relações com os órgãos intervenientes da 
APPA, segundo mais importante complexo portuário nacional. 
          Desta forma, e com esta consciência, me candidato a representá-los 
frente ao Conselho de Administração, primeiramente através da execução de 
meu trabalho interno, desenvolvendo projetos e realizando atividades de 
apoio e subsídio em quaisquer frentes de desenvolvimento do Porto, tanto 
interna, como externamente, pois acredito que um trabalho bem embasado e 
justificado, com elementos técnicos coerentes e pautados nas melhores 
práticas quer sejam jurídicas , técnicas, financeiras ou operacionais, são o que 
irão produzir e promover a perenidade e sustentabilidade da Empresa, 
garantia de emprego e segurança jurídica para que possamos continuar 
estabelecidos dignamente em nossos postos de trabalho. 
          Abro um parêntese neste ponto para trazer a luz que perante o Conselho 
de Administração, conhecendo as melhores práticas e inclusive estando já 
atuando e ainda podendo continuar agindo, posso através dos conhecimentos 
técnicos, procedimentais, legais e através do bom relacionamento junto a 
Diretoria Executiva e do próprio Conselho de Administração, pautar assuntos 
correlatos às matérias que dizem respeito a questões remuneratórias e 
beneficiárias para que os mesmos possam ser apreciados considerados e caso 
seja o entendimento destes órgãos colegiados, proporcionados a todos os 
colaboradores da APPA. 
Em um segundo momento, trabalhando diretamente junto aos principais 
atores do desenvolvimento das políticas portuárias nacionais, continuar 
compreendendo e propondo a partir de então melhorias dentro da própria 
APPA, a fim de poder fazer nossa categoria melhor compreendida e 



   

 

 

    

respeitada. Este fato precisa efetivamente ser considerado e é justo trazer a 
discussão, usando como argumento, para além de tantos outros, os 
reconhecimentos prestados aos trabalhos que veem sendo executados e nos 
laurearam com duas premiações frente aos demais portos nacionais no ano 
de 2020. 
         Por fim e no aspecto que tange diretamente a minha melhor proposta 
para os representar junto ao CONSAD, perpassa pelo fato de estar mais 
próximo das esferas decisórias, tendo grande e fático conhecimento das 
ações mais atuais e atuantes nos Portos Nacionais, fato que me permite na 
maioria das vezes trazer às reuniões do Conselho de Administração, ou ainda 
também às pautas do CAP, os mais variados e mais atuais assuntos para 
apresentação, proposição e discussão, a fim de promover a partir da APPA, o 
pioneirismo de ações de melhorias em quaisquer frentes, projetando a APPA 
a outros patamares a nível nacional e por que não dizer continental. 
          Neste sentido, venho pedir o seu voto para que no próximo mandato de 
nosso Conselho de Administração, 2021-2023 possa dar continuidade aos 
projetos explanados e que estamos dando pleno andamento, e também 
humildemente solicitando sua confiança para que possa dar início a novos 
projetos, e demais propostas de melhorias estratégicas para a Empresa a fim 
de torná-la cada vez mais fortalecida e possamos gozar de prósperos e 
profícuos anos de emprego e melhorias de todos os aspectos do labor. 

 
Obs.: As informações inseridas nos perfis dos candidatos foram enviadas por cada um 
e transcritas na íntegra, sendo de responsabilidade de cada candidato. 


