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Fundações Sanepar

ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS
DAS FUNDAÇÕES SANEPAR 2018
De 14 a 17 de maio de 2018, das 08h às 17h30.
AS ELEIÇÕES ESTÃO AÍ
Em maio teremos a renovação de membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fusan e dos Conselhos de Representantes e Fiscal
da Fundação, conforme previsto nos Estatutos.

ELEIÇÕES SIMULTÂNEAS NAS FUNDAÇÕES SANEPAR
As eleições da Fundação e da Fusan serão simultâneas, num mesmo período, porém independentes e de acordo com o Estatuto e
características de cada entidade.

SISTEMA DE VOTAÇÃO
A eleição será realizada exclusivamente por meio de Votação Eletrônica, com acesso pela Internet das Fundações Sanepar
– www.fundacaosanepar.com.br – clicando no banner das Eleições.
Também será possível votar através de seu smartphone ou tablet, acessando o aplicativo e clicando no link que o direcionará até
a página de votação.
Os APOSENTADOS e as PENSIONISTAS receberão no endereço residencial instruções e SENHA para VOTAR.
Os ATIVOS votarão com a SENHA utilizada usualmente para acesso aos serviços do Autoatendimento do site das Fundações Sanepar.
Também é possível votar na sede das Fundações em Curitiba ou em uma das Representações Regionais, onde teremos profissionais
para orientar e um microcomputador disponível para votar.

Fusan
Diretoria Executiva
Diretora-Presidente Cláudia Trindade
Diretor Administrativo-Financeiro Dirceu Wichnieski
Diretor de Seguridade Marcos César Todeschi
Presidente do Conselho Deliberativo Mario Penna Guedes Junior
Fundação Sanepar
Diretoria Executiva
Diretora-Presidente Cláudia Trindade
Diretor Administrativo-Financeiro Dirceu Wichnieski
Diretor de Serviços Sociais Marcos César Todeschi
Presidente do Conselho de Representantes Mário Luiz Pompei da Silva
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Mais fundações
Coordenação Geral Alice Romeiro de Almeida Soares Guedes
Criação e Diagramação Projetual Comunicação
Informativo especial de Eleições.

R. ébano Pereira 309 | CEP 80410-240 | Curitiba | PR
Fone: (41) 3307-9100 | Fax: (41) 3307-9199
E-mail: comunicacao@fusan.com.br

Atendimento 24 horas: (41) 3307-9100
Ouvidoria: (41) 3307-9163 | ouvidoria@fusan.com.br
Central de Relacionamento: relacionamento@fusan.com.br
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QUEM SÃO OS ELEITORES?
FUSAN: participantes do FusanPrev, inscritos até o dia 20 de fevereiro de 2018 e em dia com as obrigações com a entidade:
»	Ativos;
»	Aposentados e Pensionistas;
»	Autopatrocinados;
»	Vinculados pelo Benefício Proporcional Diferido.
FUNDAÇÃO SANEPAR: beneficiários do SaneSaúde, inscritos no plano até o dia 20 de fevereiro de 2018 e em dia com as obrigações
com a entidade:
»	Ativos;
»	Aposentados e Pensionistas;
»	Autopatrocinados.

QUEM SÃO OS CANDIDATOS?
São os participantes do FusanPrev e beneficiários titulares do SaneSaúde, descritos acima, em dia com suas obrigações nas
entidades, que cumpriram os pré-requisitos exigidos e têm interesse em contribuir com sua experiência, participando de um dos
conselhos das Fundações.

EM QUANTOS CANDIDATOS POSSO VOTAR?
Cada eleitor tem direito a votar em um candidato para cada um dos conselhos.

QUANTOS CANDIDATOS SERÃO ELEITOS?

Eleições FUSAN

Eleições FUNDAÇÃO SANEPAR

Conselho Deliberativo: 1 TITULAR
1 SUPLENTE

Conselho de Representante: 2 TITULARES
2 SUPLENTES

Conselho Fiscal: 1 TITULAR

Conselho Fiscal: 1 TITULAR e 1 SUPLENTE

PARTICIPE DA ESCOLHA DOS NOVOS CONSELHEIROS DAS FUNDAÇÕES
Conheça os candidatos, analise as suas propostas, identifique como ele pode contribuir com as Fundações Sanepar, decida e vote.
Seu voto é decisivo, pois você estará escolhendo quem vai representá-lo nos Conselhos das Fundações. Valorize, com o seu voto, o
candidato e a entidade da qual você participa.

AGRADECIMENTOS
As Fundações Sanepar agradecem a participação dos candidatos e convidam os eleitores a exercerem o direito do voto, participando
da eleição!

COMISSÃO ELEITORAL
Luiz Paulo Ribeiro da Costa – Coordenador, representante da Patrocinadora;
Cássia Cristina Assao – Representante da Patrocinadora;
Alcir Empinotti – Conselheiro eleito, representante da Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social e dos Aposentados;
Sandra Regina Amorielo – Conselheira eleita, representante da Fundação Sanepar de Assistência Social;
Luiz César Horning Collaço – Empregado e representante da FUSAN;
Paterline José Corrêa – Empregado e representante da Fundação.
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QUAL É A FUNÇÃO
DO CONSELHO
DELIBERATIVO DA
FUSAN?

É o órgão de deliberação e orientação superior da Fusan,
cabendo-lhe fixar objetivos e políticas da entidade e estabelecer diretrizes fundamentais e normas gerais de organização, operação e administração da Fusan. É composto por
6 membros titulares e 2 suplentes, nomeados e eleitos de
forma paritária entre a Sanepar e participantes, com renovação de 50% a cada dois anos.

Agenor Zarpelon

Angela Doubek

“Sou o Agenor Zarpelon, tenho 63 anos de idade,
trabalhei na Sanepar durante 40 anos e estou
aposentado há 2 anos. Exerci os cargos de Supervisor de Laboratório e Administrador, durante nove
anos e como Químico Industrial e Gerente de Unidade, durante 31 anos. Trabalhei nas atividades de
Controle de Qualidade, nas Unidades de Produção, Recursos Hídricos,
Operação de Esgotos e Planejamento Operacional - Processo Água. Fui
Presidente do Conselho de Representantes da Fundação Sanepar no
período de 2013/14 e Diretor da Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental (ABES-Secção PR). Homenageado na Câmara
Municipal de Curitiba, como Funcionário Público Padrão de 2015.”

“A aposentadoria é um assunto frequentemente
“temido”, pois nos faz pensar na velhice e nas
eventuais dificuldades que poderíamos ter na
questão financeira. Na Sanepar, temos nossa
Fusan, que nos dá garantia de melhoria nesse
aspecto, desde que se mantenha sempre bem
administrada. Como Conselheira Deliberativa, quero ser ponte entre
os empregados e a Fusan. Quero contribuir, de forma independente
com as decisões tomadas, porém trazendo as informações para perto
dos participantes, de forma clara e simplificada. Sou Engenheira Civil
e trabalho na USPE com projetos que atendem todo o estado, o que me
permite conhecer muitas localidades e principalmente a realidade dos
saneparianos. Trabalhei também por 6 anos na USPOSO. Atualmente
sou Diretora do Senge – Sindicato dos Engenheiros.”

Neucir Pétris
“Economista com especialização em Desenvolvimento
Gerencial, trabalho na companhia há 30 anos. Atualmente atuo como Coordenador de Planejamento e
Administração na Regional de Campo Mourão. Já atuei
como Conselheiro da Fundação Sanepar de Assistência
por dois mandados entre os anos de 2001/2004, adquirindo com isto uma vasta experiência na função. Como membro do Conselho
Deliberativo, atuarei de forma a cumprir todas as resoluções e leis vigentes
estabelecendo diretrizes e normas gerais de organização operação e administração para manter a consistência do plano junto à entidade. Entendo como
imprescindível a continuidade dos projetos em andamento, fazendo vigorar
também as novas propostas para que se possa vislumbrar sempre o crescimento da nossa Fusan. Conto com seu voto!”

Paulo Lopes de Freitas
“Bacharel em Ciências Contábeis e com Especialização Administração em Marketing, ambos pela
FESP. Iniciei minhas atividades profissionais na
Sanepar em 1988 na DVCO posteriormente na DVPT
1995 assumi a Ger. do Escritório Reg. de Boc. do
Sul. Em 1997 assumi Coord. de Relacionamento na
antiga USOSAI. Em 2004 na Coord. de Redes da URUV. Em 2007 na URCTL
na Coordenação de Clientes. Em 2013 na Coord. de Planej. da USFA. Na
Fundação Sanepar fiz parte do Cons. Fiscal e agora candidato ao Cons.
Deliberativo da Fusan e quero representá-lo no Conselho que é o órgão
de deliberação e orientação superior. Cabendo fixar objetivos e politicas da Entidade e estabelecer diretrizes fundamentais e normas gerais de organização, operação e adm. da Fusan e preciso do seu voto.”
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Vinicius Alberto Adorno Vasilio
“Sanepariano há 11 anos, Engenheiro Civil, mestre
e especialista, atuo no desenvolvimento Operacional e também exerci por 6 anos a função de
coordenador de redes, na Unidade Regional de
Apucarana, além de avaliador voluntário do Programa de Qualidade em Gestão do Paraná. Acredito que a gestão do conhecimento é a ferramenta de desenvolvimento
para o exercício da função, aliado a ética e transparência, o comprometimento sempre foi meu norte. Na Fusan, acredito que as decisões
do conselho tem impacto no Sanepariano, e devem sim ser pautadas
em princípios sustentáveis, que devem expressar os anseios daqueles
que contribuem com o suor do seu trabalho, e também questões legais
e técnicas de uma gestão de excelência. Enfim, ofereço o meu melhor
para atuar neste conselho. Conto com o seu apoio!”

Fundações Sanepar

QUAL É A FUNÇÃO DO
CONSELHO FISCAL DA
FUSAN?
Herik de Souza Brevilheri
“Advogado e Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Ingressei na Sanepar em
2006, trabalho há 12 anos na Coordenação de
Clientes da URCP, iniciando como agente de campo e hoje atuo como gestor de Faturamento e de
Clientes Especiais. Sou auditor interno do programa Use o Bom Senso, auditor interno de certificação ISO 9001:2015
e aluno do Curso de Capacitação Gerencial - CAGE na PUC/PR. Fui
membro do Conselho Fiscal da Aescopro de 2013 a 2015. Tenho acompanhado a crescente importância da Fusan e posso contribuir, como
membro do Conselho Fiscal, para boas práticas de gestão financeira.
Precisamos zelar por aquilo que é NOSSO, o importante é que um Sanepariano cuide do plano dos Sanepariano, votando de acordo com os
interesses dos Sanepariano.”

Karla Estefânia Maziero
Jakiemiv
“Atualmente trabalho na Ouvidoria. Sou formada
em pedagogia com pós-graduação em psicopedagogia. Participei do CAGE no ano de 2014/2015; fui
por muitos anos presidente da CIPA administrativa (sede). Em 2012 fui eleita membro do Conselho
Fiscal da Fusan, onde atuei até o ano de 2016. A minha experiência
como Conselheira Fiscal, me motivou ser novamente candidata ao
conselho para continuar a fiscalizar as ações praticadas pelos administradores, opinar sobre as contas da Fusan, bem como analisar
criteriosamente sobre os assuntos pertinentes ao FusanPrev, e participando de reuniões e manifestando a respeito, sempre com o objetivo
de preservar o plano, garantir o bem estar dos saneparianos e seus
familiares.”

Paulo Sérgio dos Santos
“Paulo Sérgio dos Santos, casado, 47 anos, funcionário há 27 anos, Técnico em Eletrotécnica, Lotação USEM-ND - Londrina. Formação - Licenciatura
em Ciências, Técnico em Contabilidade, Técnico
em Eletrotécnica, atualmente cursando Pós-graduação em Saneamento Ambiental. Experiência - Regional de Cornélio
Procópio, atuação na área operacional de 1991 a 1999. De 2000 até o
presente na USEM-ND, área de Manutenção de campo.”

5

É o órgão de fiscalização, controle e orientação da Fusan,
cabendo-lhe zelar pela idoneidade e eficácia da gestão patrimonial. É composto por 4 membros titulares e 2 suplentes, nomeados e eleitos de forma paritária entre a Sanepar
e participantes, com renovação de 50% a cada dois anos.
Jucileine Regina Biava
“Natural de Chopinzinho – Paraná. Bacharel em
Administração de Empresas pela Funesp – Faculdade de Ciências e Humanidades de Pato Branco,
com especializações na área de gestão de empresas nas instituições: Universidade Federal do
Paraná, Instituto Superior de Pós Graduação, Fundação Getúlio Vargas, Escuela Superior de Administración y Direción de
Empresas e, também, na área de Controladoria e Auditoria no Centro
Universitário Cesumar.
Trabalha na Sanepar há 26 anos, onde desempenhou as funções
Analista do Sistema Comercial, Gerente de Unidade, Coordenação de
Planejamento, Coordenação de Clientes, atuando há 13 anos como
auditora na área de Auditoria Interna.”

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO
“A DECISÃO É SUA, O FUTURO É DE TODOS. NÃO DEIXE DE EXERCER SEU DIREITO DE 14 A 17 DE MAIO
DE 2018. ESCOLHA SEU REPRESENTANTE PARA O
CONSELHO FISCAL DA FUSAN. MARCOS ANTONIO DE
CARVALHO é candidato ao Conselho Fiscal da Fusan. Formado em Direito, Engenharia Mecânica e
Engenharia Civil, Pós Graduado em Gestão Ambiental e Engenharia de
Segurança do Trabalho, com mais de 43 anos de labor nas Áreas Rural, Bancária, Metalúrgica, Industrial e Pública, com mais de 20 anos
em saneamento, tendo atuado na Sanepar como engenheiro de obras,
gerente regional e atual engenheiro de desenvolvimento operacional,
praticando os melhores valores: honestidade e responsabilidade sempre. POR UMA FUSANPREV CADA DIA MAIS FORTE E VOLTADA PARA SEUS
PARTICIPANTES.”

Rafael Sereia Pires
“Atualmente ocupo o cargo de agente técnico de
suporte, residente em Umuarama-Pr, onde estou
lotado na Unidade Regional de Umuarama, trabalho na coordenação de clientes prestando serviço
ao planejamento da área e dando suporte as demandas da coordenação, na GGNO participo dos comitês técnicos de
gestão. Como formação, sou Bacharel e Licenciado em Ciências Contábeis, com pós graduação em Controladoria e Contabilidade Gerencial
e Docência do Ensino Superior. Minhas experiências adicionais são,
professor de Pós Graduação em Gestão Pública, no âmbito coorporativo tive a oportunidade de trabalhar como avaliador do MEG.”
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QUAL É A FUNÇÃO
DO CONSELHO DE
REPRESENTANTES DA
FUNDAÇÃO?
Adão Alisson Slompo

É o órgão de deliberação e orientação superior da Fundação, cabendo-lhe fixar os objetivos e políticas da entidade. A sua ação
se exercerá pelo estabelecimento de diretrizes fundamentais e
normas gerais de organização e administração, voltadas para
o cumprimento dos objetivos da entidade. É composto por 5
membros efetivos e 5 suplentes. São eleitos pelos beneficiários
2 efetivos e 2 suplentes e designados pela Sanepar 3 efetivos e
3 suplentes, com renovação de 100% a cada 2 anos.

Ceslau Elias Makovski
“Admissão: 13/03/1991.
Formação: Bacharel e Licenciado em Geografia
pela UFPR.
Experiências: Conselheiro Fiscal da Fundação Sanepar, dirigente sindical.
Cargos na empresa: Técnico operacional.
Pretendo trabalhar para ajudar na manutenção da saúde financeira do
plano de saúde com seriedade, buscando ampliação da rede de credenciados de forma clara, e continuar a luta pela revisão da situação
do subsídio (quando da aposentadoria) dos empregados admitidos
pós 2002.”

Ênio Ceccon
“Atua na Sanepar desde abril de 1991, casado,
trabalhou em diversas áreas da empresa e exerce
a função de técnico operacional na URCT-L. Bacharel em Economia pela UFPR, pós-graduado com
especialização em Projetos Públicos e Privados.
Representante da Sanepar no Conselho de Urbanismo, Habitação e Grupo Gestor do Rio Ressaca e Itaqui, da Prefeitura
de São dos Pinhais. Foi presidente da CIPA URCT-S gestão 2000/2001,
CIPA URCT-L - 2013/2014 e 2016/2017. Presidente da Apesan, gestão
2015/2017.Em conjunto com os demais representantes dos empregados propõe-se a trabalhar de forma transparente, fundamentado em
conceitos técnicos e sempre buscando os interesses da entidade e
dos empregados. Peço seu voto, sua confiança.”

Marcelo Mario Rodrigues
Evangelista
“Meu nome é Marcelo Mario Rodrigues Evangelista, sou formado em Marketing, entrei na Fundação
Sanepar em 16.09.1991 na cidade de Maringá como
auxiliar de escritório, sou casado tenho dois filhos a Elisa e o Hugo. Fui Responsável pela Regional da Fundação em Campo Mourão nos anos 1999 e 2000, hoje ocupo o
cargo de Assistente de Relacionamento Regional e estou responsável
pela Regional da Fundação em Paranavaí. Com os meus 26 anos de
Fundações, tenho atuado sempre com o compromisso de ajudar os
beneficiários dos nossos planos SaneSaúde e FusanPrev. Faço parte
do Conselho de Ética da Fundação Sanepar. Venho colocar o meu nome
à disposição para uma vaga no Conselho de Representantes da Fundação Sanepar, onde pretendo zelar pelo nosso plano SaneSaúde. Conto
com seu voto. Obrigado.”
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JOSÉ RIBEIRO SOBRINHO (ZICO)
“Fui funcionário da SANEPAR desde 1978 e hoje
sou aposentado e membro representante da Assepan Regional Londrina. Tenho formação Técnica
em Agrimensura, graduação em Administração
de Empresas, Pós-Graduação em Consultoria e
Estratégia Empresarial e formação na Escola da
Qualidade da PUC Curitiba. Coloco-me à disposição como candidato
ao Conselho de Representantes da Fundação Sanepar. Proponho-me
a trabalhar com muita responsabilidade e prudência nas tomadas de
decisões para garantir a manutenção e o fortalecimento da Fundação.
Assim, poderemos juntos garantir com segurança a saúde de todos
nós participantes. Portanto, prezados amigos e colegas, peço a sua
confiança e o seu voto. Um forte abraço do seu amigo, JOSÉ RIBEIRO
SOBRINHO (ZICO).”

Ricardo Luiz Borges
“Sou casado com a Debora, pai do Henrique de
7 anos e da Heloisa de 2 anos, licenciado e bacharel em Geografia pela Universidade Estadual
do Centro Oeste, e pós-graduação em Geografia.
Fui estagiário da Sanepar e aprovado no concurso de 2001, me tornei empregado, trabalhando
em diversas áreas do setor comercial e retornando à área ambiental,
onde hoje desenvolvo trabalhos para a USEA na região de Guarapuava.
É fundamental que a representação dos empregados no conselho de
representantes, esteja atenta e acompanhe a obediência ao regulamento do plano e pari passu as normas e exigências da agência reguladora (ANS), compartilhando de maneira antecipada as discussões
e pautas.”

Fundações Sanepar
RODOLPHO TANAKA SAVELLI
“Engenheiro Civil formado no CEFET-PR, iniciei minha história na Sanepar em 1998, com estagiário
de segundo grau na USPO-SD. Em 2002 passei no
concurso para Técnico em Edificações e trabalhei
como fiscal de obras na antiga USMR-XIII. No ano
de 2006 passei no concurso para Engenheiro Civil e desenvolvi meus
trabalhos em Curitiba na URCT-N até 2008, quando assumi a função
de Coordenador de Redes na Unidade Regional de Umuarama até o
ano de 2015. No ano de 2016 recebi o convite para assumir a mesma
coordenação na cidade de Maringá, cidade na qual resido e trabalho
atualmente.”

QUAL É A FUNÇÃO DO
CONSELHO FISCAL DA
FUNDAÇÃO?

Alexandre Seibert
“Sou natural de Foz do Iguaçu/PR, tenho 32 anos,
casado, pai de dois filhos. Formado em Contabilidade pela Cesufoz (2008), e especialista em
Auditoria e Controladoria pela Uniamérica (2010).
Trabalho há mais de 10 anos na Sanepar e atualmente na gestão de contratos da URFI/Redes. Sou
auditor líder do SGA, ISO 14001, faço parte do Comitê da Qualidade da
URFI. Já participei durante 04 anos do conselho fiscal do Condomínio Terra Nova em Foz do Iguaçu e fui Tesoureiro na última gestão da
AFUSFI – Associação dos Funcionários de Foz do Iguaçu. Baseado nos
princípios da transparência e ética apresento-me como candidato ao
Conselho Fiscal da Fundação Sanepar, com o compromisso de fiscalizar com responsabilidade e respeito a você. Agradeço antecipadamente seu apoio e conto com o seu voto.”

ANDER DE SOUZA ALMEIDA
“Graduado em Letras pela Universidade Norte do
Paraná 2002, pós-graduado em Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 2010 com
diversas outras formações auxiliares em vários
cursos. Atuei profissionalmente em áreas comerciais como gestor, encarregado e gerente: Banco
Público, Setor Têxtil, Indústria de Ração Animal, Holding de Petróleo
e Gás (GLP); atuo na área comercial da Sanepar desde 2006 em duas
unidades, URAR – Arapongas 2006 a 2009 e URAP – Apucarana 2010 a
2018; nas duas Unidades Arrecadadoras da SANEPAR participei como
membro da CIPA; fui eleito como Presidente da Associação dos Funcionários da SANEPAR de Apucarana em 2014/2016 e 2016/2018, sou
do Conselho da ASSESA. Casado há 22 anos com a Sonia R. Mariano
Almeida, temos dois filhos, Arthur e o Ibsen.”
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Willian Saldanha
“Sou Willian Saldanha, aposentado, formado em
Administração e com Pós em Finanças, trabalhei
na área Financeira 33 anos, já fui membro eleito
pelas Fundações e agora me coloco à disposição
para representá-los, uma vez que tenho tempo disponível para dedicar
aos assuntos de interesse da Fundação Sanepar.”

É o órgão de fiscalização e orientação da Fundação nos
aspectos contábeis e legais, cabendo-lhe zelar pela idoneidade e eficácia da escrituração e gestão patrimonial. É
composto por 3 membros efetivos e 3 suplentes. São eleitos
pelos beneficiários 1 efetivo e 1 suplente, enquanto são designados pela Sanepar 2 efetivos e 2 suplentes, com renovação de 100% a cada 2 anos.
ÁLVARO JOSÉ PELOI MENDES
“Na Sanepar desde abril de 2003, sou Arquiteto
e Urbanista formado em 2013, atualmente pósgraduando em Arquitetura Hospitalar e de Laboratórios. Já trabalhei nas unidades regionais de
Campo Mourão, Maringá e Umuarama, onde estou
atualmente. Em todas elas atuei em processos
das Coordenações Operacionais (antiga estrutura), Clientes e Planejamento e Administração. Em cada unidade estive envolvido em programas da qualidade, contribuindo com importantes conquistas para
a empresa, como o PNQS e o Use o Bom Senso, sendo deste auditor
de certificação desde 2012. Ao longo dos anos, o contato com diversos processos administrativos me proporcionou o desenvolvimento de
uma visão ampla sobre gestão e controle, me capacitando para atuar
de forma eficaz no Conselho Fiscal da Fundação.”

Edmar Benalia Bolonhesi
“Caros Saneparianos, das Fundações, Aposentados e Pensionistas.
Sou candidato ao Conselho Fiscal da Fundação
Sanepar de Assistência Social. Iniciei na ETA de
Apucarana em 1991. De 1993 a 03/2004 atuei
como Téc. de Planejamento. De 04/2004 até
06/2015 atuei como Coordenador de Redes e de Planejamento e Administração da URAP. Atualmente estou como Administrador na URAP.
Sou graduado em Ciências Contábeis e Administração de Empresas e
pós-graduado em Desenvolvimento Gerencial e Gestão de Qualidade
e Análise Financeira e Contábil. Entre 2012 a 2014, fui eleito suplente
no Conselho de Representantes da Fundação. De 2014 a 2018 atuei no
Conselheiro Deliberativo da Fusan. Pretendo atuar no Conselho Fiscal
da Fundação com ética, comprometimento e acima de tudo responsabilidade.”
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José Euclair de Souza
“Engenheiro civil, 65 anos, aposentado pela Fusan. Empregado na Companhia de Saneamento
do Paraná desde 25/03/1976, e iniciado minhas
atividades como Téc. em Edificações, tendo assumido diversos cargos na empresa, contribuindo e
crescendo junto com a Sanepar. Como Engenheiro
Civil atuei em diversas obras em várias cidades do Paraná. Na área
Gerencial, assumi a Div. de Obras de Curitiba , Div. de Manutenção do
Bacacheri e posteriormente a Gerência Metropolitana da Sup. Metropolitana. Com formação em Engenharia Civil e pós-graduação em Adm.
e Gerência, penso estar apto a defender os direitos tanto de empregados da ativa, como também dos aposentados. Essa defesa será de
forma imparcial e independente procurando sempre preservar nosso
patrimônio e finalidades da Fundação Sanepar.”

Marcelo Batista de Souza
“Tenho 38 anos, sou casado, tenho dois filhos e
tenho formação acadêmica em Administração
de Empresas e Técnico em Contabilidade, além
de vários cursos na área de saneamento. Estou
lotado na regional de Apucarana (URAP) na área
de manutenção como Gestor de REDES, trabalho
e resido em Faxinal onde nasci. Com o incentivo de meu pai João Batista de Souza, que também foi empregado da Sanepar de 1974 a 1997,
sempre na área de manutenção e hoje está aposentado, decidi seguir
seus passos e comecei minha vida profissional nesta empresa. Em
2002, em Borrazópolis, na USMR-3 e depois Londrina onde trabalhei na
ETA Cafezal, ETA Tibagi e finalmente SEPRO. Hoje estou como Gestor de
Redes da Base Faxinal. Boa sorte a todos e boa escolha.”

