
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CONSELHO DE CONTROLE DAS EMPRESAS ESTADUAIS- CCEE

ANEXO I

FORMULÁRIO CADASTRAL - DTRETOR(Â) OU CONSELHETRO{A} DE ADMINTSTRAçÃO

Conformidade com a Lei 13.303, de 30 de junho de 201.6.

Verificação dos requisitos e vedações legais e estatutários exigidos para indicação de Administrador (conselheiro de
administração ou diretor) de empresa estatal com receita operacional bruta igual ou superior a RS 90 milhões.

A. DADOS GERAIS

L. Nome completo:
SÉREIo BENEDITo FERRARA

2. CPF:006.584.798-60 3.§exo:{X)M ( }F
4. Endereço: RUA AFFoNSo SANCHES CARNEIRo, 20 - PARQUE DA HíptcA * CAMptNAS/SP - CEp 13.092-6s0

5. Telefone profissional: (19) 3207.0590 6. Telefone pessoal: (19) 9.9925-1428

7 . E-m o i I : sergio_ferrara @yahoo.com

8. Cargo para o qual foi indicado: (X) Conselho de Admínistração ( ) Díretor

9. Empresa à qualfoi indicado:

10. Representante do(s):
( )Acionistacontrolador
( ) Acíonistas minoritários
( ) Acíonistas preferencialistas

{ ) Empregados

(X) Membro independente

B. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

1i.. Assinale a experiência profissional abaíxo que você possui:
( X ) 10 anos na área de atuação da estatal ou em área conexa ao cargo para o qual foí índícado
( ) 04 anos em cargo de díreção (conselho de administração, diretoria ou comitê de auditoría) ou chefia superior
(dois níveis hierárquicos não estatutáríos mais altos da empresa) em empresa de porte ou objeto semelhante
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{ ) 04 anos em cargo êquivalente a DAS-4 ou superior em pessoa jurídíca de direito público interno

{ ) 04 anos como docente ou pesquisador, de nível superior, na área de atuação da estatal

{ ) 04 anos como profissíonal liberal em atividade vinculada à área de atuação da estatal

12. Dos itens assinalados no item 11, descreva a experiência maís aderente ao cargo de administrador:*

EXECUTTVO DE ADMTNTSTRAçÃO & FTNANçAS DE EMPRESAS DO SETOR PRIVADO
*lndicar só a principal. Exemplos: a) empregado; b) superintendênte; c) coordenâdor-geral; d) professor de êconomiã; e) advogado

l-3. Tem formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado, contemplando
curso de graduação ou pós-graduação reconhecído ou credenciado pelo Minístério da Educação?

li/;ffiZ
x

14. Quala área de sua formação acadêmica?
BACHAREL EM ADMTNTSTRAÇÃO DE EMPRESAS/BACHAREL EM CrÊNCTAS CONTÁBE|S/ESPEC|ALIZADO EM CESTÃO

ESTRATEGTCA DA I NOVAÇÃO TECNOLÓG|CA

15. É titular de cargo com vínculo permanente com o serviço Públíco? x

16. Em caso de resposta positíva no item 15, informe o cargo:

7i

L7. Possui notório conhecimento compatívelcom o cargo para o qualfoi índicado? x

18. É residente no Brasil (requisito obrigatórío apenas para indicação de Diretor)? x

19. Cumpre as exigências do estatuto social da estatal, que foi lido e verificado pelo indicado? x
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c. DECIÁRAçÕES

üt.lrtdííáW
a*;í .iÍW i.1t)

tii: SlM.

| - é representante do órgão regulador ao qual a empresa estatal está sujeita? x

ll - é Ministro de Estado, Secretárío Estadual ou Secretário Municipal? x

lll - é títular de cargo em comissão na administração pública federal, direta ou indireta, sem vínculo
permanente com o serviço públíco? (aplica-se a servidor ou ao empregado públíco aposentado que seja

títular de cargo em comissão da administração pública estadual direta ou indireta)
x

lV - e dirigente estatutário de partído político, ainda que licencíado? X

V - é titular de mandato no Poder Legíslatívo de qualquer ente federatívo, aínda que lícenciado? X

Vl - é parente consanguíneo ou afim até o terceíro grau das pessoas mencionadas nos íncisos I a V? x

Vll - é pessoa quê atuou, nos últimos trinta e seis meses, como particípante de estrutura decísóría de
partido político?

x

Vlll - é pessoa que atuou, nos últímos trinta e seís meses, em trabalho vínculado a organização,
estruturação e realização de campanha eleítoral? x

lX - é pessoa que exerça cargo em organízação sindícal? x

X - é pessoa física que tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador,
demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com o Estado do Paraná, com a
própría estatal ou com empresa estatal do seu conglomerado estatal, nos três anos anteriores à data
de sua nomeação?

x

Xl - é pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com o Estado do paraná

estatal ou com a própria estatal? x

Xll - é pessoa ínalistável ou analfabeto? x

Xlll - foí membro do Congresso Nacional, das Assembleias Legislatívas, da Câmara Legislativa e das
Câmaras Munícípaís, que haja perdido o respectívo mandato por infringência do dísposto nos incísos I

e ll do art. 55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das
Constituíções Estaduaís e Leís Orgânicas dos Municípios e do Dístrito Federal, nos últimos 8 (oito) anos?

x

XIV - foí Governador ou Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal ou Prefeito ou Vice-Prefeit/
que perdeu squ cargo eletívo por infríngência a díspositivo da Constituíção Estadual, da Lei Orgâníca dh \

X

à
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Dístríto Federal ou da LeiOrgânica do Município, nos últímos 8 (oíto)anos?
XV - tem contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justíça Eleitoral, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão colegíado, em processo de apuração de abuso do poder
econômico ou político, nos últimos 8 (oito) anos?

X

XVI - foi condenado criminalmente, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, tendo cumprido pena ou encerrado o cumprímento da pena, nos últimos 8 {oito} anos?
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público; 2. contra o patrimônio privado, o
sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência; 3. contra o meio ambiente e a saúde
pública; 4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; 5. de abuso de autoridade, nos casos em que
houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; 5. de lavagem ou ocultação de bens,
direitos e valores; 7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos; 8. de redução à

condição análoga à de escravo; 9. contra a vida e a dignidade sexual; e 10. praticados pororganização criminosa, quadrilha ou
bando

x

XVll - foi declarado indígno do oficíalato, ou com ele incompatível, nos últimos 8 {oito) anos? x

XVlll - teve suas contas relativas ao exercícío de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade
insanável que configure ato doloso de improbidade adminístrativa, e por decísão irrecorrível do órgão
competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judicíário, nos últimos 8 (oito)
anos/ contados a partír da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso ll do art. TL da Constítuíção
Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agído nessa
condição?

x

XIX - foi detentor de cargo na admínistração públíca direta, indireta ou fundacíonal, que benefÍciou a si
ou a terceíros, pelo abuso do poder econômico ou polítíco, condenado em decisão transítada em
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, nos últimos I (oito) anos?

X

XX - exerceu cargo ou função de direção, administração ou representação em estabelecimentos de
crédíto, financiamento ou seguro que tenham sido ou estejam sendo objeto processo de liquidação
judicial ou extrajudicíal, nos 12 (doze) meses anteriores à respectiva decretação ou, em caso posítivo,
não foí exonerado da responsabílidade?

x

XXI - foi condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça
Eleítoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágío, por doação, captação ou gastos ilícítos
de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que
impliquem cassação do registro ou do diploma, nos últimos 8 {oito) anos?

x

XXll - foí Presidente da República, o Governador de Estado e do Dístrito Federal, o Prefeíto, membro do
Congresso Nacional, das Assembleias Legislatívas, da Câmara Legislativa, das Câmaras Munícipais, que
renunciou a seu mandato desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorízar a
abertura de processo por ínfringêncía a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual,
da LeiOrgâníca do Distrito Federalou da LeiOrgânica do Município, nos últimos 8 (oito) anos? .r'

x

XXlll - foi condenado à suspensão dos díreitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferi/a
por órgão judicíal colegíado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão \pãtrimônio público e enriquecimento ílícito, tendo cumprido pena nos últimos 8 (oitolanos?

I

\t
X
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XXIV - foi excluído do exercício da profíssão, por decísão sancionatóría do órgão profissional
compêtente, em decorrência de infração ético-profissional, nos últimos 8 (oito) anos, salvo se o ato
houver sído anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário?

x

XXV - foí condenado, em decisão transítada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em
razão de ter desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evítar
caracterização de inelegibilidade, nos últimos 8 (oito) anos?

X

XXVI - foi demítido do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo

de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sído suspenso ou anulado pelo Poder
Judícíário?

x

XXVII - é pessoa físíca e ou dirigente de pessoa jurídíca responsável por doações eleitorais tidas por
ilegaÍs por decisão transitada em julgado ou proferída por órgão colegiado da Justiça Eleitoral nos
últimos I (oito) anos?

x

XVlll - é magistrado ou membro do Ministério Público que foi aposentado compulsoriamente por
decisão sancionatóría, que tenha perdido o cargo por sentença ou que tenha pedido exoneração ou
aposentadoria voluntária na pendêncía de processo admínistratívo disciplínar, nos últimos 8 (oito) anos?

X

XIX - é pessoa impedída por lei especial, ou condenada por crime falímentar, de prevaricação, peíta ou
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena

criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos?
x

XXX - é pessoa declarada inabílitadas por ato da Comíssão de Valores Mobiliáríos?*

* Site da CVM, no link de Atuação Sancionadora - Pesquisa Avançada X

XXXI - ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente no mercado, em especial, em
conselhos consultívos, de administração ou fiscal? x
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D. vERrFrcAçÃo oo ENeUADRAMENTo Do rNDrcAoo À coruorçÃo DE MEMBRo TNDEpENDENTE Do
coNsErHo DE ADMrNrsrnaçÃo

Ciente das possíveis penalidades cíveis, administrativas e penais, que eventuais declarações falsas podem
acarretaÍ; afirmo que as informações prestadas e os comprovantes anexos são exatos, verdadeiros e sêm
rasuras de qualquer espécie, podendo ser utilizados pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais -
CCEE.

cAMPTNAS, 02/UN/2019
Local e data

:iw
:;:t,,it:,r,tti,

,N.ffi
'ilil:;ír,

| * possui qualquer vínculo com a êmpresa pública ou sociedade de economia místa, exceto participação
de capital?

x

ll - é cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau ou por adoção, de chefe do Poder
Executivo, de Ministro de Estado, de Secretárío de Estado ou Municípío ou de administrador da empresa
pública ou da sociedade de economia mista?

x

lll - manteve, nos últimos 3 (três) anos, vínculo de qualquer natureza com a empresa pública, a
socíedade de economia mista ou seus controladores, que possa vír a comprometer sua índependência? x

lV - é ou foí, nos últímos 3 (três) anos, empregado ou díretor da empresa públíca, da sociedade de
economia mista ou de sociedade controlada, coligada ou subsídiária da empresa públíca ou da
socíedade de economía mista, exceto se o vínculo for exclusÍvamente com instituições públicas de
ensino ou pesquisa?

x

V - é fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da empresa pública ou da
sociedade de economía mista, de modo a implicar perda de índependência? x

Vl- é funcionárío ou adminístrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando
serviços ou produtos à empresa públíca ou à socíedade de economia místa, de modo a implicar perda
de independência?

x

Vll - recebe outra remuneração da empresa pública ou da sociedade de economia mista além daquela
relativa ao cargo de conselheíro, à exceção de proventos em dinheíro oriundos de particípação no
capital?

x

a) lndicado{a)


