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Formação 
Bacharel em Ciências Contábeis, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e 
em Administração de Empresas, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; pós-graduado 
em Auditoria pela Universidade do Rio Grande do Sul, Faculdade de Ciências Econômicas.  
 
 
Experiência Profissional 
Atua no Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (2003/2010  – 2015/2019), onde ocupa os 
cargos  e  membro  do  Conselho  de  Administração  (30/04/2003-2010  e  desde  30/04/2015), 
Coordenador  do  Comitê  de  Auditoria  (2004-2008  e  desde  2015)  e  Membro  do  Comitê  de  
Elegibilidade e Remuneração (desde 2016). Atua também como membro do Conselho Fiscal da 
Klabin S.A., do setor de atividades de celulose e florestal desde 08/03/2017. Também atuou 
como membro do Comitê de Auditoria, indicado por minoritários, na Eletropaulo Metropolitana 
Eletricidade de São Paulo S.A., cargo este que ocupou de 05/09/2017 a 27/12/2017, em razão 
de  exigência  do  Conselho  de  Administração  de  que  o  Comitê  de  Auditoria  fosse  composto 
somente  por  integrantes  do  Conselho  de  Administração.  Também  ocupou  cargos  na  Forjas 
Taurus  S.A.  (indústria  bélica)  no  Conselho  de  Administração  (27/04/2014  –  03/03/2017)  e 
Coordenador do Comitê de Auditorias e Riscos (17/07/2014-03/03/2017). Atua também na Tupy 
S.A. (setor de fundição), onde é Coordenador do Comitê de Auditoria e de Riscos (02/07/2009,  
reeleito sucessivamente até junho de 2019), indicado por minoritários. Atua também na Dimed 
S.A. Distribuidora de Medicamentos, onde foi membro efetivo do Conselho Fiscal indicado pelos 
minoritários (30/04/2009-28/04/2016) e é Coordenador do Comitê de Auditoria não estatutário, 
indicado por majoritários (desde 08/2016, com mandato até março de 2020). Também atua na 
TIM  Participações  S.A.  (setor  de  telecomunicações),  onde  é  membro  suplente  do  Conselho 
Fiscal,  indicado  por  majoritários  desde  11/04/2018.  Atua  também  na  Saraiva  S.A.  Livreiros 
Editores (setor de Editoria), onde é membro efetivo do Conselho Fiscal, indicado por majoritários, 
desde 29/04/2014 e Presidente do Conselho Fiscal, indicado por majoritários, desde 12/05/2017.  
Também atuou na Sonae Sonae Sierra Brasil S.A. (setor de supermercados), onde foi membro 
efetivo do Conselho Fiscal (30/04/2013-29/04/2016). Também atuou na Plascar Participações 
Industriais S.A. (setor automotivo) onde ocupou o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal, 
indicado por minoritários (30/04/2013 -29/04/2016). Também atuou no Banco Indusval S.A., onde 
foi  membro  efetivo  do  Conselho  Fiscal,  indicado  por  minor itários  (24/04/2012-24/04/2015). 
Também atuou na Electro Aço Altona S.A. (setor de siderúrgica) onde foi membro efetivo do 
Conselho  Fiscal,  indicado  por  minoritários  (30/04/2010-28/04/2015).  Também  atuou  na  DHB 
Indústria e Comércio S.A. (setor automotivo),   onde foi membro do Conselho de Administração, 
indicado  por  minoritários  (23/04/2007 -16/06/2014  (renúncia  ao  mandato)).  Desempenha 
funções no terceiro setor, na Fundação Boticário de Proteção à Natureza, onde é membro efetivo 
do Conselho Fiscal (novembro de 2015 a março de 2020). 
 


