
 

 

Curriculum Vitae  

 
Paulo Gatti Paiva, nascido em 08 de novembro de 1958 (55 anos), 

natural de Cornélio Procópio (PR), casado, formação acadêmica: 

Engenheiro Agrônomo, formado pela Universidade Federal do Paraná 

em 1984. 

 

Experiência Profissional: 

• 1979 a 1983 - Estagiou na Secretaria de Estado da Agricultura em 

Curitiba; 

• 1985 - Ingressou como Engenheiro Agrônomo na Secretaria de 

Estado da Agricultura - SEAB no Departamento de Fiscalização e 

Defesa Agropecuária DEFIS em 16/12/1985 

• 1985 a 1987 - Trabalhou na SEAB - N. Regional de Londrina; 

• 1987 a abril de 1989 - Trabalhou na SEAB - Sede - Curitiba 

• De abril de 1989 a abril de 2012 - Trabalhou na SEAB - N. Regional de Cornélio Procópio;  

• Assumiu desde maio de 2012 a Supervisão Regional da ADAPAR - Agência de Defesa Agropecuária do 

Paraná na Unidade Regional de Sanidade Agropecuária de Cornélio Procópio; 

• Participou como Conselheiro no CREA-PR pela Associação dos Engenheiros Agrônomos de Cornélio 

Procópio de 2001 a 2010; 

• Participou como Secretário da Câmara de Agronomia do CREA-PR em 2006 e 2007; 

• Participou como Coordenador da Câmara de Agronomia do CREA-PR em 2008; 

• Participou como Diretor Secretário no CREA-PR em 2009 e 2010; 

• Atualmente participa como Diretor na Associação dos Engenheiros Agrônomos de Cornélio Procópio 

(desde 1990), Diretor na Sociedade Rural da Região de Cornélio Procópio (desde 2001) e Diretor 

Administrativo da MUTUA-PR - Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-PR na gestão 2012 / 

2014. 

 

Programa de Trabalho 

 

• Competência, Compromisso e Ética na MÚTUA-PR; 

• Respeito e observância absoluta dos princípios norteadores da administração pública na gestão 

administrativa e financeira da MÚTUAIPR, destacadamente a probidade, moralidade, legalidade, 

impessoalidade e transparência o Interiorização efetiva da Mutua - Paraná, buscando atingir o maior 

número de profissionais; 

• Propor à Diretoria Executiva a criação de novos benefícios reembolsáveis, com um estudo criterioso que 

garanta sua qualidade; 

• Continuar propondo à Diretoria Executiva, medidas que possam tornar os benefícios existentes mais 

atraentes e acessíveis aos profissionais; 

• Estabelecer novos convênios, com critérios que possam realmente proporcionar vantagens 

diferenciadas e de qualidade; 

• Intensificar as propostas de alteração nas resoluções, para melhor apoiar as Instituições de classe em 

eventos que promovam e valorizem as profissões jurisdicionadas ao Sistema CONFEA/CREA; 

• Apoiar a criação da Cooperativa de Crédito dos Profissionais da área tecnológica; 

• Inserir a Mútua - Caixa Paraná, nas Universidades e Escolas de Engenharia Arquitetura e Agronomia, 



 

 

através de encontros com acadêmicos, para que ao saírem para o mercado de trabalho já o façam tendo 

amplo conhecimento dos benefícios que lhes podem ser proporcionados; 

• Continuar a luta pela maior autonomia para as caixas de assistência, visando à descentralização e 

desburocratização de suas ações, para melhor atender aos profissionais do Sistema CONFEA/CREA.; 

• Instalação da sede própria da Mutua - Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-PR. 

E-mail: ppaiva2@gmail.com
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