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Guto Silva 
Secretário da Casa Civil 

Guto Silva tem 41 anos, é deputado estadual e consultor especial do 
Sebrae para assuntos internacionais. Também é autor de livros sobre 
logística, comércio exterior e gestão global. Tem experiência como 
negociador internacional: visitou e desenvolveu planejamentos de 
exportação e importação em 39 países. 

É formado em administração de empresas com habilitação em comércio 
exterior pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali), doutorando em 
Gestão de Negócios pela Universidad de Misiones (Posadas, Argentina) e 
tem MBA em gestão de negócios pela FAE Business School de Curitiba. É 
professor de pós-graduação na área de comércio exterior e de graduação 
na área de administração. 

 
 

Ney Leprevost 
Secretário da Justiça, Família e Trabalho 

Ney Leprevost tem 45 anos, é formado em Administração de Empresas e 
tem MBA em Gestão de Cidades e Administração Pública. Foi vereador 
de Curitiba, onde presidiu a Comissão de Defesa do Cidadão na Câmara 
Municipal. Na Assembleia Legislativa do Paraná foi presidente da 
Comissão de Saúde, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, 
presidente da Comissão de Esportes e presidente da Comissão de 
Turismo. É o atual líder da Frente Estadual da Saúde e Cidadania. 

Na última eleição, elegeu-se deputado federal pelo PSD. Em sua 
trajetória parlamentar destaca- se por projetos importantes nas áreas de 
saúde, educação e desenvolvimento social. Foi autor da Lei da Ficha 
Limpa no Paraná e da Lei da Transparência. 

 

João Carlos Ortega 
Secretário do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas 

Formado em gestão de Recursos Humanos pela UNISEB, foi vereador em 
Jandaia do Sul no período de 1989 a 2000 e vice-prefeito de 2001 a 2004. 
Atuou também como chefe de gabinete de Ratinho Junior, quando este 
foi deputado estadual e federal e foi diretor geral da SEDU. 

Ortega afirmou que sua missão à frente da SEDU será promover o 
desenvolvimento urbano nos 399 municípios do Paraná por meio de 
linhas de financiamento e de programas do Governo do Estado. 
Trabalhará também para promover mais agilidade no financiamento de 
projetos, com avaliação constante para que os investimentos respeitem 
o meio ambiente e os objetivos de desenvolvimento sustentável. 
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Sandro Alex 
Secretário de Infraestrutura e Logística 

Formado em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), 
fez curso de Liderança Pública na Georgetown University, em 
Washington, nos Estados Unidos. Eleito para o terceiro mandato de 
deputado federal foi o mais votado entre os deputados que buscaram a 
reeleição no Paraná. 

O futuro secretário disse que o convite feito pelo governador eleito veio 
junto com a responsabilidade de a área de infraestrutura e logística ser 
um dos principais pilares da próxima gestão. Disse que tem a 
determinação de construir e projetar uma infraestrutura no Paraná 
capaz de sustentar o crescimento econômico do estado para as próximas 
décadas. 

 

Beto Preto 
Secretário de Saúde 

É médico, formado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), com 
especialidade em Medicina Nuclear pelo Instituto Rio Preto de Medicina 
Nuclear. Foi secretário municipal de Saúde e prefeito de Apucarana. 
Atuou como presidente do Conselho dos Secretários Municipais de 
Saúde do Paraná (Cosems); diretor institucional do Conselho Nacional 
dos Secretários Municipais de Saúde (Conasems); e membro do Conselho 
Nacional de Saúde.  

 

Márcio Nunes 
Secretário de Desenvolvimento Ambiental e Turismo 

Márcio Nunes é natural de Campo Mourão (PR), engenheiro agrônomo e 
produtor rural. Foi vice-prefeito e secretário municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente de Campo Mourão, na gestão 1996/2000, onde 
implantou o Programa Lixo é Real, com destaque nacional. 

Também foi chefe regional da Secretaria de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento na região Noroeste e diretor administrativo e financeiro 
do Emater/PR. Em janeiro de 2011, assumiu a presidência do Instituto 
das Águas do Paraná, onde implantou programas importantes para o 
desenvolvimento do interior do Paraná, como o Programa Água no 
Campo. 

 

Norberto Anacleto Ortigara 
Secretário da Agricultura e Abastecimento 

Norberto Ortigara é técnico agrícola e economista com especializações 
em Economia Rural e Segurança Alimentar. Foi servidor público da SEAB 
por 40 anos onde construiu uma carreira de sucesso, ocupando as 
funções de pesquisador, gerente, coordenador, analista, diretor do 
DERAL, diretor geral e secretário de Estado por sete anos. 

Foi Presidente e membro de inúmeros Conselhos de Administração. Por 
cinco anos foi Secretário Municipal de Curitiba. 
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Hudson José 
Secretário de Comunicação Social e Cultura 

Hudson José é formado em jornalismo pela Universidade Estadual de 
Ponta Grossa, tem especialização em Planejamento e Propaganda e em 
Gestão pela Universidade Federal do Paraná. Foi diretor de comunicação 
na região Sul do grupo português Sonae, diretor de Marketing da 
Unimed, diretor de Comunicação da PUCPr e diretor de marketing da 
rede de restaurantes Madero, além de ter sido diretor de Comunicação 
da Assembleia Legislativa do Paraná. Foi também o coordenador de 
Comunicação da campanha de Ratinho Junior. Segundo Hudson José, a 
missão que lhe foi dada pelo governador eleito é a promoção do Paraná. 
Usar a comunicação para promover o estado e atrair investimentos em 
todas as áreas.  

 

General Luiz Felipe Kraemer Carbonell 
Secretário de Segurança Pública 

Luiz Felipe Kraemer Carbonell nasceu em 20 de setembro de 1955, em 
Porto Alegre. Iniciou a carreira no Exército em 1974, na Academia Militar 
das Agulhas Negras (AMAN), sediada em Resende, no Rio de Janeiro. 

Antes de assumir a pasta de Informação da Usina de Itaipu, o general 
serviu no Centro de Comunicação Social do Exército, em Brasília, e foi 
chefe da Seção de Comunicação Social da Missão das Nações Unidas para 
Estabilização do Haiti, a MINUSTAH, em Porto Príncipe. 

 

Renato Feder 
Secretário de Educação e Esportes 

É CEO de uma empresa do segmento de eletrônicos e informática. 
Formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) mestre 
em economia pela Universidade de São Paulo (USP). 

O futuro secretário atuou como assessor voluntário por oito meses na 
Secretaria de Educação de São Paulo. Professor de matemática e 
economia, já foi diretor de escola por oito anos. 

 

Valdemar Bernardo Jorge 
Secretário de Planejamento e Projetos Estruturantes 

É advogado e mestre em Direito Econômico e Social pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e bacharel em informática pela 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

Uma de suas prioridades no novo governo será potencializar os 
investimentos em todas as áreas e em todas as regiões, além de 
estimular a inovação.  
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Reinhold Stephanes 
Secretário de Estado de Gestão Pública 

Reinhold Stephanes é economista e atua na política deste a década de 
70. Foi Secretário de Estado do Paraná, deputado federal por seis gestões 
e presidente do INPS (atual INSS). Em 1992 foi nomeado Ministro do 
Trabalho e Previdência Social e em 1995, Ministro da Previdência e 
Assistência Social. Em 2007 assumiu o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento. 

Stephanes foi coordenador do Plano de Governo de Ratinho Junior, 
coordenador da equipe de transição e vai assumir a nova pasta, que 
englobará as áreas de orçamento, administração e previdência. 

 

Renê de Oliveira Garcia Júnior 
Secretário de Estado da Fazenda 

É graduado em Administração de Empresas, mestre em economia pelo 
instituto Fonteainebleau- França, e doutor em Economia pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). Atuou como coordenador de projetos e estudos 
econômicos na FGV Rio.  

Na secretaria da Fazenda, pretende criar mecanismos de racionalização 
de processos para que os projetos tenham uma avaliação da taxa do 
retorno e do impacto para a população.  

 

Letícia Ferreira da Silva 
Procuradora Geral do Estado 

Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), 
Letícia iniciou a carreira em 1996 e atualmente é a procuradora-chefe da 
Coordenadoria de Assuntos Fiscais da PGE. Terá a responsabilidade a 
partir de coordenar a parte jurídica do estado, junto com o corpo técnico 
da Procuradoria-Geral do Estado". 

Ela também foi Procuradora-Chefe na Procuradoria Regional de 
Jacarezinho, Procuradora Regional de Maringá, Procuradora-Chefe da 
Procuradoria Regional de Londrina e responsável pela Coordenadoria da 
Dívida Ativa na Procuradoria Fiscal em Curitiba. 

 

Coronel Péricles de Matos 
Comando Geral da Polícia Militar 

Nascido em Irati, ingressou na PM como cadete em 1986. Dois anos 
depois, foi declarado como aspirante a oficial e teve sucessivas 
promoções. Chegou ao posto de Coronel em 2012. 

Antes de assumir o 1º CRPM, em Curitiba, Matos já havia assumido o 
comando da 5ª Companhia do 17º Batalhão da PM, em Almirante 
Tamandaré, o 16º Batalhão de Guarapuava, o 19º Batalhão de Toledo e 
o Comando de Operações Especiais (COE). 
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Silvio Jacob Rockembach 
Delegado-geral da Polícia Civil do Paraná 

Delegado de Polícia desde 2002. Formado em direito, Pós-Graduado em 
Inteligência Estratégica, pela Escola Superior de Guerra (ESG-MD). 
Diplomado no Curso Superior de Inteligência pelo Corpo Nacional de 
Polícia da Espanha (C.N.P.). Possui diversos cursos na área operacional, 
dentre os quais: Curso de Operações Táticas Especiais, Estágio de 
Operações na Selva, SWAT Special Ops; Curso de Gerenciamento de Crise 
e Negociação com Reféns; Curso de Operações de Alto Risco e Curso de 
Especialista em Explosivos. 

Cursos de aperfeiçoamento profissional na área de inteligência: Curso 
Analytical, Techniques and Procedures in Intelligence (FBI); Curso de 
Análise de Inteligência Estratégica; Curso de Operações de Inteligência; 
Curso de Inteligência de Sinais; Foi Delegado Operacional do grupo 
T.I.G.R.E. por quase 10 anos. Coordenador da Divisão de Operações de 
Inteligência do Departamento de Inteligência do Estado do Paraná 
(DIEP). Delegado de 1ª. Classe, desde 2012 ocupa a função de Diretor da 
Agência de Inteligência da Polícia Civil (AIPC). 

 
 

Major Welby Pereira Sales 
Chefe do Gabinete Militar da Governadoria 

Foi Chefe de Planejamento do Batalhão de Polícia de Guarda (BPGD), e 
Diretor de Inteligência do Departamento de Inteligência do Paraná, 
instituição responsável pelo planejamento, execução, coordenação, 
supervisão e controle das atividades de inteligência de segurança pública 
do estado. Graduado em Direito pela PUCPr, é oficial  formado pela 
Academia Policial Militar do Guatupê. 

Foi Diretor de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, chefe de 
Assuntos Internos da Corregedoria da Polícia Militar e Ajudante de 
Ordens do Comando Geral da Polícia Militar do Paraná. Tem 
Especialização em Direito Penal, em Proteção e Defesa Civil e MBA em 
Gestão e Qualidade. 

 

Raul Siqueira 
Controlador Geral do Estado 

Formado em direito pela Universidade Tuiuti do Paraná e engenheiro 
civil pela PUC-RS, possui especialização em compliance na Society of 
Corporate Compliance and Ethics de Minaneapolis, nos Estados Unidos, 
e na Legal Ethics Compliance, de São Paulo. 

Foi Conselheiro da Comissão de Gestão Pública e Controle da 
Administração da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná, conselheiro 
da Comissão de Direito da Cidade da Ordem dos Advogados do Brasil no 
Paraná e membro do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial. 
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Allan Costa 
Presidente da Companhia de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Paraná (CELEPAR) 

Allan Costa foi diretor-superintendente e diretor de operações 
responsável pela tecnologia da informação do Sebrae Paraná. É é co-
fundador da AAA, uma plataforma online de conteúdos de inovação, 
carreira e negócios. 

Graduado em processamento de dados pela Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG), mestre em Gestão Empresarial pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) e mestre em Tecnologia e Processos de Mudança 
pela Universidade de Lancaster, na Inglaterra. 

Pretende transformar a Celepar em uma plataforma de criação, 
promoção e difusão de inovação no estado do Paraná. 

 

Daniel Pimentel Slaviero 
Presidente da Companhia Paranaense de Energia (COPEL) 

Daniel Pimentel Slaviero é formado em Administração de Empresas pela 
Universidade Positivo (UP), realizou cursos de especialização em gestão 
empresarial na Harvard Business School e Kellogg School of 
Management, ambos nos Estados Unidos. 

Foi diretor executivo da rede do canal de televisão SBT e foi presidente 
por quatro mandatos da Associação Brasileira de Rádio e Televisão 
(ABERT). 

 

Luiz Fernando Garcia da Silva 
Presidente da Administração Portuária dos Portos de Paranaguá e 
Antonina (APPA) 

Graduado em economia pela Universidade do Paraná (UFPR) e 
especialista em gestão de empresas. Foi assessor especial do Ministério 
dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 

Coordenou o grupo de trabalho que estudou a solução para o problema 
de dragagem do Porto de Santos (SP) e integrou a equipe que atuou na 
desburocratização e simplificação da legislação portuária. 

 

Coronel João Alfredo Zampieri 
Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) 

Formado Oficial da Arma de Comunicações pela AMAN, em 1988, 
graduou-se em engenharia de telecomunicação pelo Instituto Militar de 
Engenharia (IME) e tem pós-graduação em Gestão de Assuntos Públicos, 
na PUC-PR. Possui curso de Direção para  Engenheiros Militares, na 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), além de 
mestrado em Ciências Militares (Indústria de Material de Defesa). Atuou 
como chefe do 11° Centro de Telemática, responsável pela infraestrutura 
de Tecnologia da Informação de cerca de 50 organizações militares dos 
estados do Paraná e Santa Catarina.  
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Wilson Bley Lipski 
Presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 
(BRDE) 

É formado em Direito pela Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e 
pós-graduado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos (IBEJ). Atuou 
como superintendente do Paraná Cidade, secretário estadual do 
Desenvolvimento Urbano e Conselheiro da Agência de Fomento do 
Estado do Paraná. 

Possui a determinação de promover e apoiar o desenvolvimento 
econômico do estado, com participação ativa em toda questão de 
desenvolvimento econômico do Paraná. Visa promover a estruturação 
de projetos de Parcerias Público Privada, estimular novos segmentos, 
como startups. 

 

Claudio Stabile 
Presidente da Sanepar 

Claudio Stabile advogado, formado em direito pela Faculdade de Estudos 
Sociais de Cascavel e possui pós-graduação em Sustentabilidade pelo 
ENSA na França.  É especialista em Direito Administrativo. Atuou como 
Diretor Jurídico e, posteriormente, como Presidente do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cascavel-PR; foi 
secretário de finanças na Prefeitura Municipal de Cascavel; chefe de 
gabinete na Assembleia Legislativa do Paraná e, por último, como diretor 
de administração e finanças do Serviço Social Autônomo 
PARANACIDADE. 

 

Eduardo Bekin 
Presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento - APD 

Eduardo Bekin é formado em Administração de Empresas com 
Habilitação em Comércio Exterior pela Universidade Paulista (UNIP). Tem 
MBA em especialização em Empreendedorismo na Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), realizou cursos de especialização em Marketing Político na 
Universidade de Jerusalém (Hasbara). Atuou como diretor comercial de 
empresas Internacionais de Tecnologia e Inovação Israelenses no 
mercado Brasileiro e foi Diretor executivo do Shopping Total. 

 

Jorge Lange 
Presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) 

Atual vice-prefeito de Cascavel, Jorge Lange é natural de Querência do 
Norte, empresário, graduado em Ciências Contábeis pela Fecivel 
(Unioeste). 

Foi secretário de Indústria e Comércio do Estado do Paraná, Presidente 
da Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito de Cascavel e 
Chefe de Gabinete na Câmara Federal. Foi vice-prefeito e ex-Secretário 
de Obras Públicas de Cascavel. 

 


