
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA - PARANA
CNPJ:- 76.282.656/0001-06 

XV DE NOVEMBRO, 701 - CENTRO 

Exercicio:- 2021

PROCESSO N° 77010 / 2021 
DATA: 09/11/2021 -: 8:14:45 

TIPO: 1 - GERAL
Excelentissimo Senhor Prefeito,

Requerente: COMPLIANCE - SECRETARIA DE COMPLIANCE E CONTROLE 

CPF/CNPJ: 76.282.656/0001 -06

Endere^o: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 701

Complemento:
Cidade:

RG/Insc. Est.:

Bairro: ZONA 01 

CEP: 87013-230MARINGA - PR

Telefone:

ASSUNTO/MOTIVO: ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTO

COMPLIANCE - SECRETARIA DE COMPLIANCE E CONTROLE , supra qualificado, vem respeitosamente a 
presenqa de Vossa Excelencia requerer para que determine a repartiqao competente desta Prefeitura que Ihe expega:

Segue Relatorio n°04/2021 - Compliance

Observagao:

End. Correspondencia:XV DE NOVEMBRO -_N°: 701 

Bairro: ZONA 01 

Cidade: MARINGA - PR 

CEP: 87013230
Telefone: - Celular: - Email:

Complemento:

CadastreZona: Quadra: Data:

Nestes termos, 
Pede deferimento.

COMPLIANCE - SECRETARIA DE COMPLIANCE E CONTROLE
Requerente

SAiiaC^A. /a A

/ Juliana Belato Alves'- CGM 
Funcionario
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Av. XV de Novembro, 701 
Maringa • Parana • Brasil 

CEP: 87013 230 
(44) 3221-1234

.4 MARINGA
£ PREFEITURA DA CIDADE

RELATORIO DE CONTROLE INTERNO N° 04/2021

ORGAO DEMANDADO: Maringa Previdencia - RPPS

Gerencia de Administragao Setorial e Gerencia Contabil, 
Financeira e Convenios.ELABORAQAO:

DATA DA ELABORAQAO: 22/10/2021
SITUAQAO: Finalizado

Acompanhamento do processo de Eleigao dos membros dos 
Conselhos de Administragao e Fiscal da Maringa 
Previdencia, mandate 2022-2025.

REFERENCIA:

lima. Sra. Diretora Presidente1

Trata-se de relatorio referente ao acompanhamento do processo de eleigao dos membros dos 

Conselhos de Administragao e Fiscal da Autarquia Maringa Previdencia, de acordo com o 

Decreto n° 1.164/2021, que dispoe sobre o Regimento da Eleigao.

Dessa forma, conforme previsto no cronograma detalhado, publicado no site da Maringa 

Previdencia, as eleigoes ocorreram nos dias 20 e 21 de outubro de 2021, de forma hibrida, 

online ou e presencial, com inicio as 8h e termino as 17 horas, em tres pontos para votagao 

com urnas eletronicas, sendo uma no terreo do Pago Municipal, uma na sede da Maringa 

Previdencia e uma na Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme previsto no paragrafo 2° 

do Art. 18 do Regimento das Eleigoes.

Ressalta-se que somente os pontos presenciais foram desativados apos as 17h do dia 20 e 

reabertos as 8h do dia 21, sendo que na modalidade online, o sistema permaneceu ativo 

ininterruptamente.

Nesse sentido, a equipe do Nucleo de Controle realizou visitas em todos os pontos de votagao 

presenciais, nos dois dias de votagao, conforme as imagens abaixo:

*7>OlO,o>'rTCX). 0
1 lima. Sra. Diretora Presidente 
Cinthia Soares Amboni 
Diretora Presidente da Maringa Previdencia 
Maringa-PR.

FIs.
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MARINGA
PREFEITURA DA CiDADE

Figura 01 - Local de Votagao Presencial - Pago Municipal

Figura 02 - Local de Votagao Presencial - Maringa Previdencia

Figura 03 - Local de Votagao Presencial - Secretaria Municipal de Infraestrutura
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]k MARiNGA
f)]' PREFEITURA DA CIDAOE

Destaca-se, que durante as visitas nos locals de votagao, encontramos no Pago Municipal, 

alguns candidates sentados ao lado das mesarias, ocasiao em que foram orientados a nao 

permanecerem naquele local.

Figura 04 - Candidates ao lado das mesarias

Durante as visitas, recebemos algumas queixas (verbais) dos candidates, sem provas ou de 

denuncia formal, dentre elas:

1) Impedimento de acesso dos candidates aos setores da administragao, principalmente 

na Educagao;

2) Panfletagem durante o periodo de votagao, nos entornos dos locals;

3) Envio de propaganda (santinho) digital sem consentimento previo dos servidores.

Todavia, ressalta-se, que o processo de eleigao dos membros dos Conselhos da Maringa 

Previdencia e regido somente pelo Decreto n° 1.164/2021, que nao proibe ou veda as condutas 

relatadas pelos candidates.

De acordo com o Art. 36 do Decreto, para a validade das eleigoes, seria necessaria a 

participagao minima de 15% (quinze por cento) dos segurados com direito a voto, sendo

u W/o J/Proc. n\
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MARINGA
PREFEITURA DA CIDADE

ultrapassado, atingindo ao final da votagao o percentual de 29,23%, uma evolugao de 74,59% 

se comparado com as eleigoes de 2017, conforme observa-se nos quadros abaixo:

Ano da Eleigao N° Eleitores Aptos N° Votos (%)
2017 14.000 eleitores 

14.526 eleitores
17,37%
29,23%

2.432 votos 

4.246 votos2021

Votos 2017 2021 Crescimento (%)
Total 2.432 4.246 74,59%

Quanto aos numeros de votos por local de votagao, constatou-se 446 (quatrocentos e quarenta 

e seis) votos presenciais, correspondentes a 10,50% por cento dos votos validos, conforme 

quadro a seguir:

TotalLocal 20/10/2021 21/10/2021 (%)
127Pago Municipal 

Maringa Previdencia 

Secretaria de Infraestrutura 

Total

92 35 2,99
6639 1,5527

253 5,96185 68
446 10,50316 130

Quanto ao numero de votos por Conselho, descartando os votos brancos e nulos, obtivemos:

Conselho FiscalVotos Conselho de Administragao
Validos
Brancos

Nulos

4.0084.177
13236
10633

4.246Total 4.246

Quanto a apuragao dos votos, verificou-se que ocorreu dentro da normalidade, seguindo todos
os procedimentos como a publicagao do Edital n° 004/2021 e 005/2021 (anexo), que proclama
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MARINGA
PREFEITURA DA CIDADE

o resultado final da eleigao e que declara eleitos os candidatos a membros dos Conselhos de 

Administragao e Fiscal da Autarquia.

Figura 05 - Apuragao dos votos - Sede da Maringa Previdencia

Figura 06 - Apuragao dos votos - Sede da Maringa Previdencia
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As 18h10 do dia 21 de outubro de 2021, a Comissao Eleitoral declarou como eleitos e 

suplentes, os seguintes nomes:

a) Resultado e classificagao do Conselho de Administragao:

Colocagao Conselho de Administragao N° de Votos
1° Edson Paliari 

Hermes Salgueiro da Silva 

Marcia Fatima da Silva Giacomelli 
Renata Dias de Souza Gomes

Marco Antonio Bosio 

Amilton Dantas 

Lolziley Chimatt Silva 

Ismael Roberto Batista Melo

1.144
1.0302°

3° 743
4° 468

1° Suplente 

2° Suplente 

3° Suplente 

4° Suplente

294
271
179
48

b) Resultado e classificagao do Conselho Fiscal:

Colocagao Conselho Fiscal N° de Votos
1° Denis Roberto Biasotto 

Jefferson Rodrigo Alves
Arthur Magalhaes Campelo Junior 

Ivan Teixeira Coelho 

Evanir Migue Hilgert

1.228
1.192
1.106

2°
1° Suplente 

2° Suplente 

3° Suplente
340
142

Quanto a interposigao de recursos, o Art. 41 do Regimento Eleitoral determina o prazo de dois 

dias uteis, apos a apuragao dos votos para apresentagao de recurso por parte dos candidates, 

o que de acordo com a Comissao Eleitoral designada pela Portaria n° 107/2021 - MGAPREV, e 

a Ata da Decima Primeira Reuniao Ordinaria da Comissao Eleitoral da Maringa Previdencia, 

houve o decurso do prazo sem qualquer protocolo.

Em ata, a Comissao Eleitoral informou que ira oficiar o Chefe do Poder Executive Municipal 

sobre o resultado, em cumprimento ao Art. 34 do Regimento Eleitoral.
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Recomenda-se que para as futuras eleigoes, sejam previstos requisites sobre as condutas 

vedadas, a fim de proteger a legitimidade e normalidade das eleigoes, como por exemplo sobre 

o uso de bens moveis, imoveis ou de servigos do municipio para beneficio de campanha ou 

sobre o pagamento ou oferecimento de vantagens ou troca de favores que desvirtuem a 

liberdade do voto.

Por fim, conclui-se que a eleigao para os membros dos Conselhos de Administragao e Fiscal da 

Maringa Previdencia foram pautadas pelos prazos e procedimentos, de acordo com o previsto 

pelo Decreto n° 1164/2021, referente ao Regimento para a eleigao dos membros dos 

Conselhos de Administragao e Fiscal da Autarquia da Maringa Previdencia, mandate 2022- 
2025.

E o relatorio.

Atenciosamente,

Maringa, 03 de novembro de 2021.

Thalita Roberta^ft'
i tk

Guiiherme Rogerio Miles
Gerente de Contabilidade, Finangas e Convenios 

Matricula n° 17.726

y da Costa Mano
Gerente de Administragao Setorial 

Matricula n° 32.457

il_
Camille Lima Cardoso Faccin

Secretaria Municipal de Compliance e Controle

proc. it. 
FIs____
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O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARINGA, ESTADO DO PA
RANA no uso de suas atribuigoes legais,

DECRETO N° 1164/2021 
ANEXOI

REGIMENTO PARA ELEIQAO DOS MEMBROS DOS CONSE- 
LHOS DEADMINISTRACAO E FISCAL DAAUTARQUIA MARINGA 
PREVIDENCIA.

DECRETA:

ART. 1°. Flea aberto um Credito Adicional Suplementar, no valor 
de R$ 519,00 (quinhentos e dezenove reals), destinado ao reforgo 
das seguintes dotagoes orgamentarias: O CONSELHO DE ADMINISTRAQAO DA MARINGA PREVIDEN

CIA, em sua 2a Reuniao Extraordinaria, realizada no dia 08 de 
junho de 2021, no uso das atribuigoes que Ihe sao conferidas pela 
Lei Complementar Municipal n° 749, de 17 de dezembro de 2008, 
RESOLVE aprovar o Regimento para eleigao dos membros do 
Conselho de Administragao e Fiscal da MARINGA PREVIDENCIA:

Suplementagao

05 Secretaria Municipal de Logistica e Compras 
05.010.04.122.0002.2.119 Manutengao das atividades das secre- 
tarias municipais
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
01000 Recursos Ordinarios (Livres).

DO PROCESSO ELEITORAL
R$ 519,00

Segao I 
EleigoesART. 2°. Para cobertura de que se trata o art. 1°, fica o Poder 

Executive Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos no 
art. 43, § 1°, III da Lei n° 4.320/64, atraves do cancelamento parcial 
das seguintes dotagoes orgamentarias:

Art. 10 - Os membros dos Conselhos de Administragao e Fiscal da 
MARINGA PREVIDENCIA serao eleitos por voto secreto e direto, 
atraves de processo eleitoral, em conformidade com as determi- 
nagdes deste Regimento para o mandate 2022-2025.Redugao

Art. 2° - Para o Conselho de Administragao serao eleitos 04 (quatro) 
conselheiros titulares e respectivos suplentes, sendo as vagas 
preenchidas entre segurados ativos e/ou inativos.

Secretaria Municipal de Compliance e Controladoria 
17.010.04.124.0002.2.118 Manutengao da Secretaria de Com
pliance e Controladoria 
3.3.90.14.00.00 DlARIAS - PESSOAL CIVIL 
01000 Recursos Ordinarios (Livres)

17

§ 1° - Serao considerados eleitos para o Conselho de Administra
gao os candidates que obtiverem maior numero de votos validos, 
pela ordem decrescente da votagao obtida pelos candidates na 
proclamagao dos resultados da eleigao.

R$ 519,00

ART. 3°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicagao.

ART. 4°. Revogam-se as disposigoes em contrario.
§ 2° - Serao considerados suplentes, os candidates imediatamente 
mais votados, apos a composigao dos membros efetivos de cada 
Conselho.Pago Municipal, 08 de junho de 2021.

Ulisses de Jesus Maia Kotsifas 
Prefeito Municipal 
Orlando Chiqueto Rodrigues 
Secretario de Fazenda

Art. 3° - Para o Conselho Fiscal serao eleitos 02 (dois) conselheiros 
titulares e respectivos suplentes, sendo as vagas preenchidas entre 
segurados ativos e/ou inativos.

§ 1° - Serao considerados eleitos para o Conselho Fiscal os can
didates que obtiverem maior numero de votos validos, pela ordem 
decrescente da votagao obtida pelos candidates na proclamagao 
dos resultados da eleigao.

DECRETO N°. 1164/2021

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARINGA, ESTADO DO PA
RANA, no uso de suas atribuigoes legais, e considerando a apro- 
vagao do Conselho de Administragao, orgao de normatizagao e 
deliberagao superior no ambito do Regime Proprio de Previdencia 
Social - RPPS do Municipio de Maringa,

§ 2° - Serao considerados suplentes, os candidates imediatamente 
mais votados, apos a composigao dos membros efetivos de cada 
Conselho.

Art. 4° - O processo eleitoral se iniciara com a publicagao do Edital 
de Convocagao, por parte da Comissao Eleitoral, de que trata a 
Segao II deste Regimento.

DECRETA:

Art. 1° - Fica homologado o Regimento para eleigao dos membros 
do Conselho de Administragao e Conselho Fiscal da autarquia Ma
ringa Previdencia, mandate 2022-2025, aprovado pelo Conselho 
de Administragao na 2a Reuniao Extraordinaria, realizada em 08 
de junho de 2021, conforme Anexo I do presente Decreto.

Segao II
Comissao Eleitoral

Art. 5° - O processo eleitoral sera coordenado e conduzido pela 
Comissao Eleitoral, podendo os trabalhos ser acompanhados por 
quaisquer dos candidates aos cargos.Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 3° - Revogam-se as disposigoes em contrario. Art. 6° - A Comissao Eleitoral sera composta por 05 (cinco) 
membros, sendo 01 (um) representante indicado pela Secretaria 
Municipal de Governo, 01 (um) representante indicado pelo Sindi- 
cato dos Servidores Publicos do Municipio de Maringa e 03 (tres) 
representantes da Maringa Previdencia indicados pelo Conselho 
de Administragao, sendo estes servidores do quadro efetivo.

Q ^ _ ____4 § 1° - A designagao dos membros da Comissao Eleitoral sera
feita atraves de Portaria da Diretora Presidente da MARINGA

Pago Municipal, 08 de junho de 2021.

Ulisses de Jesus Maia Kotsifas 
Prefeito Municipal 
Cinthia Soares Amboni 
Diretora Presidente 
Maringa Previdencia

rroc. n°
Fts.
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PREVIDENCIA. nao ter sofrido condenagao criminal ou incidido em alguma das 

demais situagoes de inelegibilidade previstas no inciso I, art. 1°, 
da Lei Complementar n° 64, de 18/05/1990, em cumprimento ao 
contido na Portaria n° 9.907, de 14/04/2020, da Secretaria Especial 
de Previdencia e Trabalho do Ministerio da Economia.

§ 2° - Os servidores designados serao liberados para os trabalhos 
necessarios.

§ 3° - Os casos omissos serao decididos pela Comissao Eleitoral.
Paragrafo unico - Os membros eleitos aos Conselhos de Adminis- 
tragao e Fiscal, terao o prazo improrrogavel de ate 60 dias, con- 
tados da publicagao do ato de posse, para apresentar a Diretoria 
Executiva a CERTIFICAQAO PROFISSIONAL ANBIMA - CPA-10 
ou a CERTIFICAQAO DOS GESTORES DE REGIMES PROPRIOS 
DE PREVIDENCIA SOCIAL (CGRPPS) da APIMEC/FGV.exigidas 
no § 5°, art. 25 da Lei Complementar n° 749/2008 e alteragoes 
posteriores, ou outras certificagbes que venham a ser definidas 
pela Secretaria de Previdencia.

Art. 7° - O Presidente da Comissao Eleitoral sera eleito entre os 
integrantes da Comissao, em havendo empate sera definido por 
sorteio entre os mais votados.

Art. 8° - O Presidente da Comissao Eleitoral podera convocar 
reunibes e designar secretario para a realizagao da respectiva ata, 
dentre outros atos que se demonstrarem necessarios.

Paragrafo iinico - A Diretoria Executiva da MARINGA PREVIDEN
CIA devera dar todo apoio tecnico e logistico necessarios aos 
trabalhos da Comissao Eleitoral.

Segao VI
Convocagao das Eleigoes

Art. 9° - Os membros da Comissao Eleitoral nao poderao can- 
didatar-se ou manifestar-se contra ou a favor de qualquer dos 
candidates inscritos.

Art. 13 - As eleigoes serao convocadas por Edital com antecedencia 
minima de 90 (noventa) dias.

§ 1° - Copia do Edital a que se refers este artigo devera ser publi- 
cada no Orgao Oficial do Municipio, alem dos sites da Internet da 
MARINGA PREVIDENCIAe da Prefeitura do Municipio de Maringa.

Segao III 
Eleitores

Art. 10 - E eleitor todo segurado da MARINGA PREVIDENCIA que 
tenha ingressado no servigo publico municipal ate 31 de julho de 
2021.

§ 2° - O Edital de Convocagao das eleigoes devera conter obri- 
gatoriamente:

I - data, horario e link para acesso ao sistema de eleigoes eletrb- 
nicas na web;§ 10 - A limitagao temporal descrita no caput deste artigo justifica- 

-se pela necessidade de organizagao da relagao dos servidores 
em condigbes de votar, e respectiva habilitagao no sistema de 
eleigoes eletrbnica. II - data, horario e local para votagao presencial;

III - prazo para registro das candidaturas no horario e local de 
funcionamento da MARINGA PREVIDENCIA;

§ 2° - Cada eleitor podera votar uma unica vez, independentemente 
do acumulo de cargos ou aposentadoria/pensao que detenha.

IV - os cargos e as vagas a que se destina a eleigao.Segao IV 
Candidatos

Segao VII
Inscrigao dos CandidatosArt. 11 - Poderao se candidatar os servidores publicos estatutarios 

do Municipio de Maringa e aposentados da MARINGA PREVIDEN
CIA que tenham, no minimo, 10 (dez) anos de efetivo exercicio no 
servigo publico municipal de Maringa e formagao de bacharelado 
em urn dos cursos de nivel superior de Administragao, Ciencias 
Atuariais, Ciencias Contabeis, Direito, Economia ou Tecnblogo no 
Curso Superior de Gestao Publica, em conformidade com a Lei 
Complementar Municipal n° 749, de 17 de dezembro de 2008.

Art. 14-0 prazo para inscrigao das candidaturas para os cargos 
de Conselheiros Administrative e Fiscal sera de 05 (cinco) dias uteis 
consecutivos contados apbs, no minimo, 30 (trinta) dias da data da 
publicagao do Edital de Convocagao das eleigbes, com data inicial 
e final prevista no cronograma em anexo ao Edital.

§ 10 - O registro das candidaturas far-se-a junto a Comissao Eleito
ral, que mantera uma secretaria na sede da MARINGA PREVIDEN
CIA, durante o periodo dedicado a inscrigao dos candidatos, com 
expediente das 8h as 11h30 e das 13h30 as 17 horas, onde pres- 
tara informagbes concernentes ao processo eleitoral e recebera e 
protocolara documentagao. A inscrigao e o envio de documentos, 
tambem poderao ser realizados pelo site da Maringa Previdencia.

§ 1°- Nao podera candidatar-se o servidor que tenha respondido 
processo administrative junto a Administragao Municipal, com 
decisao transitado em julgado e com decretagao de penalida- 
de, contado dos ultimos 5 (cinco) anos, ate a data do Edital de 
Convocagao para as eleigbes, os servidores ativos que estejam 
em licenga sem vencimentos, os servidores cedidos a outros 6r- 
gaos nao vinculados ao Municipio de Maringa, os servidores da 
MARINGA PREVIDENCIA e os servidores em mandate eletivo e 
mandate classista.

§ 2° - O requerimento da inscrigao das candidaturas, assinado pelo 
prbprio candidate, sera enderegado a Comissao Eleitoral, em duas 
vias, e instruido com os documentos que se fizerem necessarios 
por determinagao do Edital.§ 2° - Os candidatos serao dispensados meio periodo, nos 15 

dias que antecedem ao pleito eleitoral, sem prejuizo dos seus 
vencimentos. § 3° - O numero de cada candidate sera definido pela Comissao 

Eleitoral, atraves de sorteio, com sequencias distintas para o 
Conselho de Administragao e Conselho Fiscal.§ 3° - Os candidatos serao dispensados nos dias da eleigao.

'/} WOnoc. "Art. 15 - No encerramento do prazo para inscrigao dos candidatos, 
,a-Gtmissao Eleitoral providenciara a imediata lavratura da ata 
correspondente, consignando em ordem numerica de inscrigao 
todos os candidatos e os respectivos cargos.

Segao V 
Da Posse lO^.ns.

Art. 12 - Para tomar posse o candidate eleito devera comprovar
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Art. 16 - No prazo de 02 (dois) dias uteis a contar do encerramento da Prefeitura do Municipio de Maringa, ou votarao presencialmente 
do prazo de inscrigao, a Comissao Eleitoral pubiicara a relagao nos tres pontos, onde serao disponibilizadas as “umas eletronicas". 
nominal das candidaturas registradas nos sites da Internet da
MARINGA PREVIDENCIAe da Prefeitura do Municipio de Maringa, Art. 22 - Os segurados da MARINGA PREVID&NCIA votarao online

atraves do link para acesso ao sistema de eleigbes eletronicas na 
web, utilizando-se da mesma senha pessoal e intransferivel para 
acesso ao Portal do Servidor, no caso dos servidores ativos, e Por
tal do Segurado para os aposentados e pensionistas, ou software 
assemelhado para acesso ao sistema de folha de pagamento.

e declarara aberto o prazo de 01 (urn) dia util para impugnagao, 
indicando no Edital a data para protocolo das mesmas.

Paragrafo unico - Findo o prazo estipulado a Comissao Eleitoral 
apreciara as impugnagoes em 01 (urn) dia util e pubiicara a homo- 
logagao das candidaturas registradas.

Art. 23 - Ao acessar o ambiente virtual de votagao, o eleitor visuali- 
Art. 17-Ocorrendo renuncia formal de candidate apos o registro da zar^ uma *e'a ‘n'c'al Para sua identificagao dando inicio a votagao, 
candidatura, a Comissao Eleitoral pubiicara o pedido nos sites da com acessc) a 02 (dois) votos, da seguinte forma:
Internet da MARINGA PREVIDENCIAe da Prefeitura do Municipio 
de Maringa, para conhecimento dos segurados. a) 1° voto - tela de votagao contendo os dados dos candidates ao 

Conselho de Administragao, com foto, breve cum'culo e opgoes 
para voto em branco, anulagao ou confirmagao do voto;Segao VIII

Ambiente de votagao
b) 2° voto - tela de votagao contendo os dados dos candidates ao 
Conselho Fiscal com foto, breve curriculo e opgoes para voto em 
branco, anulagao ou confirmagao do voto.Art. 18 - As eleigoes serao hibridas, online e presencial, para 

atender os segurados que tern dificuldade de acesso a Internet.

Art. 24 - Ao acessar os pontos flsicos de votagao, o eleitor se 
identificara ao mesario, apresentando urn documento com foto e 
o numero do CPF, e o mesario autorizara o acesso a “uma ele- 
tronica”, na cabine de votagao, com acesso a 02 (dois) votos, da 
seguinte forma:

§ 1° - Na modalidade online tera inicio as 08h de quarta-feira e ter- 
mino as 17h de quinta-feira, podendo-se usar qualquer dispositive 
com acesso a Internet.

§ 2° - Na modalidade presencial tera inicio as 08h e termino as 
17h, de quarta-feira a quinta-feira, nos tres pontos para votagao 
com “urnas eletronicas", sendo uma no Pago Municipal, uma na 
Maringa Previdencia e uma na Secretaria Municipal de Infraestru- 
tura (antiga SEMUSP).

a) 1° voto - tela de votagao contendo os dados dos candidates ao 
Conselho de Administragao, com foto, breve curriculo e opgoes 
para voto em branco, anulagao ou confirmagao do voto;

b) 2° voto - tela de votagao contendo os dados dos candidates ao 
Conselho Fiscal com foto, breve curriculo e opgoes para voto em 
branco, anulagao ou confirmagao do voto.

§ 3° - Findo o prazo para votagao o sistema automaticamente 
emitira o relatorio final de apuragao, ficando seu acesso fechado 
ate o prazo descrito no art. 31 deste Regimento.

Segao X
Da coleta de votosArt. 19-0 sistema de eleigoes web devera possibilitar seguranga 

total da informagao e sigilo do voto, alem de acesso, via senha es- 
pecifica, a Comissao Eleitoral com registro de codigo, nome e chave 
pessoal de acesso com geragao de relatorios que contenham:

Art. 25 - A coleta dos votos sera toda em ambiente virtual, sendo 
disponibilizado a Comissao Eleitoral acesso exclusive a relatorios 
e outros meios de conferencia que assegurem o sigilo do voto em 
ambiente web.a) Relatorios e graficos por lotagao, especificando, durante o pro- 

cesso eleitoral, a relagao entre a quantidade de eleitores e votos 
realizados; Art. 26 - Os candidates poderao solicitar a Comissao Eleitoral a 

visualizagao e acompanhamento do processo eleitoral, sem, entre- 
tanto, terem acesso ao sistema atraves de senhas ou outras formas.b) Relatorios e graficos por dia de votagao, especificando, durante 

o processo eleitoral, a relagao entre a quantidade de eleitores e 
votos realizados; Art. 27-0 inicio da votagao se dara na data e horario fixado pelo 

Edital de Convocagao, ocorrendo o mesmo em ambiente virtual, 
nao e necess^rio a presenga fisica dos membros da Comissao no 
inicio e termino da votagao.

c) Relatorio e grafico, especificando, durante o processo eleitoral, a 
quantidade de votos realizados nas “urnas eletronicas" localizadas 
na sede da Maringa Previdencia, Pago Municipal e na Secretaria 
Municipal de Infraestrutura (antiga SEMUSP); Paragrafo unico - Nos tres pontos fisicos, no minimo, urn membro 

da Comissao devera acompanhar o inicio e termino da votagao.

d) Relatorio e grafico indicative do quorum de eleitores que votaram; Art. 28 - Nao sera permitida a participagao de eleitores cujos no- 
mes nao constarem na lista de votantes, previamente cadastrados 
no sistema de eleigoes eletronicas, nos termos do art. 10 deste 
Regimento.

e) Relatorio de Apuragao Final, expresso em numeros absolutes, 
para homologagao por parte da Comissao Eleitoral.

Art. 20 - A Comissao Eleitoral disponibilizara local, com acesso 
aos candidates, para fiscalizagao das eleigoes em datas e horarios 
definidos no Edital de Convocagao das eleigoes.

Art. 29 - Os trabalhos de votagao se encerrarao automaticamente 
no sistema de eleigoes eletronicas, no dia e hora fixados pelo Edital.

]JC/oJLm-30 - Havera controle atraves do CPF do segurado, nao sendo
urn voto por eleitor, no sistema^roc. rrSegao IX 

Voto secreto
, i permitida a realizagao de mais de 

- —"-•cte'Sleigoes eletronicas.Rs.
Art. 21 - Os segurados votarao acessando o link para acesso ao 
sistema de eleigoes eletronicas na web, deflnido no Edital de Con
vocagao das eleigoes, que devera ser amplamente divulgado nos 
sites da Internet da MARINGA PREVIDENCIA, Camara Municipal e

Segao XI
Apuragao de Votos

Art. 31 - Apos o termino da votagao, em local a ser definido e pu-
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blicado em Edital, a Comissao Eleitoral fara a leitura do relatorio 
de Apuragao Final, indicando a data e horario de inicio e encer- 
ramento dos trabalhos, o total de votantes expresso em numeros 
absolutes, o qual sera analisado quanto ao cumprimento do quorum 
e posteriormente homologado em ata registrada pela Comissao 
Eleitoral, devidamente rubricada e assinada pelos seus membros.

29 deste Regimento;

b) que foram preteridas quaisquer formalidades essenciais esta- 
belecidas neste Regimento;

c) que nao foram cumpridos quaisquer dos prazos essenciais 
estabelecidos neste Regimento;

Art. 32 - Homologado o relatorio de Apuragao Final a Comissao 
Eleitoral proclamara eleitos os candidates, incluindo os suplentes, 
que obtiverem o maior numero de votes para os respectivos cargos 
e fara lavrar ata dos trabalhos eleitorais.

d) ocorrencia de vicio ou fraude que comprometa sua legitimidade.

Paragrafo unico - A anulagao do voto por parte do eleitor nao im- 
plicara anulagao da eleigao.

§ 1° - A ata assinada pelos membros da Comissao Eleitoral men- 
cionara obrigatoriamente: Art. 38 - Nao podera a nulidade ser invocada por quern tenha Ihe 

dado causa.
a) o dia e hora da abertura e de encerramento dos trabalhos;

Art. 39 - Anuladas as eleigdes, outras serao convocadas no prazo 
maximo de 30 (trinta) dias a contar da publicagao do despacho 
anulatorio.

b) numero total de eleitores que votaram;

c) resultado da votagao especificando-se o numero de votantes, e 
votos atribuidos a cada candidate, votos em branco e votos nulos; Segao XIV 

Process© Eleitoral
d) proclamagao dos eleitos.

Ait. 40 - A Comissao Eleitoral, cabe zelar para que se mantenha 
organizado o processo eleitoral, constituindo os documentos sem- 
pre em duas vias, sendo a primeira original.

§ 2° - Em caso de empate sera proclamado eleito o servidor com 
mais tempo de servigo publico prestado ao Municipio de Maringa.

Art. 33 - A fim de assegurar a lisura ao processo eleitoral todos 
os candidates poderao acompanhar os trabalhos de apuragao 
dos votos por parte da Comissao Eleitoral, incluindo a analise dos 
relatorios e graficos gerados durante o pleito, bem como o relatorio 
de apuragao final.

Paragrafo unico - Sao pegas essenciais do processo eleitoral:

a) Edital de Convocagao e pagina do Orgao Oficial do Municipio 
em que foi publicado;

b) Requerimentos das candidaturas com copia dos documentos e 
curriculo, evidenciando a qualificagao individual dos candidates;Art. 34 - A Comissao Eleitoral devera comunicar o resultado por 

escrito, ao Chefe do Poder Executive do Municipio de Maringa, 
no prazo de 01 (urn) dia util, apos o termino do prazo estabelecido 
para o julgamento dos recursos.

c) Edital de Publicagao com a relagao nominal dos candidates regis- 
trados e pagina do Orgao Oficial do Municipio em que foi publicado;

Art. 35 - Serao proclamados eleitos os candidates que, obtido o 
quorum legal, forem os mais votados para os respectivos cargos.

d) Relatorio dos segurados em condigoes de votar;

e) Cartaz de divulgagao das eleigdes contendo a relagao nominal 
dos candidates, suas fotos e locais de trabalho, identicos aos 
disponibilizados nos enderegos eletrdnicos;

Paragrafo unico - Igualmente serao proclamados os suplentes 
para os cargos previstos, de acordo com a votagao.

f) Copia rubricada dos relatorios e graficos por iotagao, emitidos 
durante o processo eleitoral, da relagao entre a quantidade de 
eleitores e votos realizados;

Segao XII 
Quorum

Art. 36- A eleigao so sera valida se participarem da votagao, no 
minimo 15% (quinze por cento) dos segurados com direito a votar. g) Copia rubricada dos relatorios e graficos por dia de votagao, 

emitidos durante o processo eleitoral, da relagao entre a quantidade 
de eleitores e votos realizados;§ 1° - Nao sendo obtido o quorum, o Presidente da Comissao Elei

toral encerrara a eleigao, proclamando em seguida, a necessidade 
de se promover nova eleigao. h) Copia rubricada do relatorio e grafico indicative do quorum de 

eleitores que votaram;
§ 2° - Caso nao seja atingido o quorum necessario, serao efetuadas 
novas eleigdes. i) Copia do relatorio de apuragao final, expresso em numeros abso

lutes, utilizado para homologagao por parte da Comissao Eleitoral;
§ 3° - Poderao participar da segunda eleigao os mesmos eleitores 
que se encontrarem em condigoes de exercitar o voto na primeira 
eleigao.

j) Ata de homologagao do relatorio de apuragao final;

k) Copias das impugnagdes e dos recursos e respectivas contra- 
-razdes;Segao XIII

Anulagao e Nulidade do Processo Eleitoral
I) Comunicagao oficial das decisdes da Comissao Eleitoral.

PrOC. n°.2^-^Segao XV 

lol Kepursos

Art. 37 - Sera anulada a eleigao quando, mediante recurso forma- 
lizado nos termos deste Regimento, ficar comprovado:

FIs.—a) que foi realizada em dia, hora e local diversos dos informados 
no Edital de Convocagao ou encerrada a coleta de votos antes da 
hora determinada, especialmente nas condigoes previstas no art.

Art. 41-0 prazo para interposigao de recurso e de 02 (dois) dias 
uteis contados da declaragao oficial do resultado do pleito, que se
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dara atraves da publicagao por Edital do resuitado final da eleigao. PI .
§ 1° - Os recursos poderao ser interpostos por quaisquer dos 
candidatos.

DELIBERA^AO 23, DE 9 DE JUNHO DE 2021. 
SEGUNDA TURMA

§ 2° - Os recursos e os documentos de prova serao entregues 
em quatro vias, contra-recibo, a Comissao Eleitoral e juntados os 
originals a primeira via do processo eleitoral. A segunda via do 
recurso e dos documentos entregues, tambem contra-recibo, em 
01 (urn) dia util, ao recorrido, que tera o prazo de 02 (dois) dias 
uteis para oferecer contra-razoes.

O Presidente da Segunda Turma do Conselho Municipal de Con- 
tribuintes, designado pela Portaria n° 13 de 09 de dezembro de 
2019, no uso de suas atribuigoes previstas na Lei Complementar 
n° 1.123 de 03 de julho de 2018, deliberou o seguinte:§ 3° - Findo o prazo estipulado e recebidas ou nao as contra-razbes 

do recorrido, a Comissao Eleitoral decidira em 02 (dois) dias uteis.

Art. 1.° Fica convocada sessao ordinaria a ser realizada no dia 22 
de junho de 2021, as 8h30min, sob forma de videoconferencia (via 
Google Meeting), conforme art. 23-B do Regimento Interne, para 
julgamento dos processos:

Art. 42-0 recurso nao suspendera a posse dos eleitos.

Paragrafo Unico - Se o recurso versar sobre inelegibilidade de 
candidate eleito, o provimento nao implicara suspensao da posse 
dos demais.

I -Aprovagao da ata da reuniao 19, realizada em 01/06/2021;Segao XVI
Das Disposigoes Gerais

II - Julgamentos:
Art. 43 - A posse dos eleitos ocorrera, apos homologagao da 
eleigao, por ato do Prefeito Municipal.

1 - Processo 29021/2020
Recorrente: FABER ANTONIO ORTIZ SANTANA
Relator: LUCIANA SGARBI
Objeto: REVISAO VALOR ITBI

Art. 44 - Os casos omissos neste Regimento serao decididos pela 
Comissao Eleitoral.

Art. 45 - Nenhum prazo previsto neste Regimento iniciara ou en- 
cerrara em dia nao util, ou quando nao existir expediente normal 
na Prefeitura do Municipio de Maringa. 2 - Processo 96983/2019

Recorrente: CORAADMINISTRAQAO DE BENS LTDA
Relator: ISABELA LISANDRO DE SOUZA
Objeto: DECLARAQAO DE NAO INCIDENCIA DE ITBI

Art. 46 - A Secretaria Municipal de Compliance e Controle acom- 
panhara todo o processo eleitoral e emitir6 relatorio ao final do 
processo.

Art. 47-0 presente Regimento sera valido para as eleigoes de 
2021 e entrara em vigor na data de sua publicagao. 3 - Processo 49833/2020 

Recorrente: WELTON RICARDO CREPALDI 
Relator: JOSE LUIZ DRUMOND 
Objeto: REVISAO VALOR ITBI

Wilson Antonio Braz
Presidente do Conselho de Administragao 
Maringa Previdencia

4 - Processo 68482/2019
Recorrente: ZOE REPRESENTAQOES COMERCIAIS LTDA 
Relator: JOSE LUIZ DRUMOND
Objeto: CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAQAO ISSQN 
ADITIVO

PORTARIA N°. 431/2021-GARRE

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARINGA, ESTADO DO PA
RANA, no uso de suas atribuigoes legais,

RESOLVE:

5 - Processo 50364/2020 
Recorrente: APRIMORA PARTICIPAQOES SOCIAIS LTDA 
Relator: LUCIANA SGARBI
Objeto: DECLARAQAO DE NAO INCIDENCIA DE ITBI

AI - Constituir Comissao Permanente de Acompanhamento da Exe- 
cugao do Orgamento do Municipio de Maringa, sob a presidencia 
do primeiro, composta pelos funcionarios relacionados a seguir, 
com o objetivo de acompanhar e orientar as Secretarias Municipais 
na Execugao do Orgamento Municipal:

Hercules Maia Kotsifas 
Claudinei Braz da Silva 
Orlando Chiqueto Rodrigues

6 - Processo 68482/2019 
Recorrente: LUIS HENRIQUE FERNANDES 
Relator: ISABELA LISANDRO DE SOUZA 
Objeto: RESTITUIQAO DE ITBI PAGO A MAIORII - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Ill - Revogam-se as disposigoes em contrario, em especial a 
Portaria n° 1038/2019-GAPRE.

Art. 2.° Por meio da presente, ficam convocados os Conselheiros 
nomeados pela Portaria n° 13/2019, nos termos do Art. 10° da LC 
1.123, de 03 de julho de 2018.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Pago Municipal, 07 de junho de 2021. LUIZ FERNANDO BOLDO
Presidente da Segunda Turma do Conselho Municipal de Contri- 
buintes

Ulisses de Jesus Maia Kotsifas 
Prefeito Municipal //roc. n°

cls.
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EDITAL N° 004/2021

A Comissao Eleitoral, nomeada atraves das Portarias n° 
107/2021 e 127/2021-MGAPREV, proclama o resultado 
final da ele^ao a membros dos Conselhos de 
Administra9ao e Fiscal da Autarquia MARINGA 
PREVIDENCIA - Previdencia dos Servidores Publicos 
Municipals de Maringa.

Art. 1° - A Comissao Eleitoral, no uso das atribui^oes que Ihe compete nos 
termos da Lei Complementar n° 749/2008, bem como do Regimento para Ele^ao dos Membros 
dos Conselhos de Administrate e Fiscal da MARINGA PREVIDENCIA. aprovado pelo

e Administra?a° da MARINGA PREVIDENCIA e homologado pelo Decreto n° 
1164/2021. toma publica a proclamapao do resultado final da elei?ao a membros do Conselho de 
Administrate e Fiscal:

§ 1°. Resultado para o Conselho de Administrato:

Classifica^ao Niimero Nome N° de votos

1° 20 Edson Paliari 1.144

Hermes Salgueiro da 
Silva

2° 15 1.030

Marcia Fatima da Silva 
Giacomelli

3° 45 743

Renata Dias de Souza 
Gomes

4° 35 468

1° suplente 10 Marco Antonio Bosio 294

2° suplente 30 Amilton Dantas 271

3° suplente 17925 Lolziley Chimatt Silva

Ismael Roberto Batista 
Melo

4° suplente 40 48

Total de votos 4.177

Proc. n°. 
FIs___
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§ 2°. Resultado para o Conselho Fiscal:
t
J-

Classifica^ao Numero Nome N° de votos

1° 50 Denis Roberto Biasotto 1.228

2° 60 Jefferson Rodrigo Alves 1.192

Arthur Magalhaes Canipelo 
Juniorl°suplente 70 1.106

2° suplente 65 Ivan Teixeira Coelho 340

3° suplente 55 Evanir Miguel Hilgert 142

Total de votos 4.008

Art. 2° Fica aberto o prazo de 2 (dois) dias uteis para interposicao de 
recursos pelos candidates, nos termos do art. 41 do Regimento Eleitoral, iniciando-se em 22 de 
outubro e encerrando-se em 25 de outubro de 2021.

Maringa, 21 de outubro de 2021.

V

—Adernlr^Aparr7'J 
Presidente da Comissao Eleitoral

i

\

jjvgA—r^roc. rr
Rs.
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EDITAL N° 005/2021

A Comissao Eleitoral, nomeada atraves das Portarias n° 
107/2021 e 127/2021-MGAPREV, declara eleitos os 
candidates a membros dos Conselhos de Administragao e 
Fiscal da Autarquia MARINGA PREVIDENCIA - 
Previdencia dos Servidores Publicos Municipais de 
Maringa.

Art. 1° - A Comissao Eleitoral, no uso das atribui5oes que Ihe compete nos 
termos da Lei Complementar n° 749/2008, bem como do Regimento para Eleipao dos Membros 
dos Conselhos de Administra^ao e Fiscal da MARINGA PREVIDENCIA, aprovado pelo 
Conselho de Administra9ao da MARINGA PREVIDENCIA e homologado pelo Decreto n° 
1164/2021, toma publico que nao houve interposi^ao de recursos e declara eleitos os seguintes 
candidates a membros do Conselho de Administra9ao e Fiscal:

§ 1°. Eleitos para o Conselho de Administra9ao:

Classifica9ao N° de votosNome

Edson Paliari1° 1.144

2° Hermes Salgueiro da Silva 1.030

3° Marcia Fatima da Silva Giacomelli 743

Renata Dias de Souza Gomes 4684°

§ 2°. Suplentes para o Conselho de Administrapao:

N° de votosClassifica9ao Nome

2941° suplente Marco Antonio Bosio

2712° suplente Amilton Dantas

179Lolziley Chimatt Silva3° suplente

484° suplente Ismael Roberto Batista Melo

t(a——Proc.
f

F\s.
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§ 3°. Eleitos para o Conselho Fiscal:

Classif!ca9ao Nome N° de votos

1° Denis Roberto Biasotto 1.228

2° Jefferson Rodrigo Alves 1.192

§ 4°. Suplentes para o Conselho Fiscal:

Classifica^ao Nome N° de votos

1° suplente Arthur Magalhaes Campelo Junior 1.106

2° suplente Ivan Teixeira Coelho 340

3° suplente Evanir Miguel Hilgert 142

Maringa, 26 de outubro de 2021.

K
ntnnelli__

Presidente da ComissacTEieitoral
•ei

proc.n"
Pis.
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CONVOCAgAO
Decreto n° 1164/2021 - Regimento para Eleigoes dos Conselhos de Administragao e Fiscal da Maringa Previdencia. 

Portaria n° 107/2021-MGAPREV - Designagao da Comissao Eleitoral.

DECIMA PRIMEIRA ORDINARIA - COMISSAO ELEITORAL

Data: 26/10/2021 (terga-feira)

Inicio: 08h00

Local: Sala de reunioes da Maringa Previdencia

O Presidente da Comissao Eleitoral convoca todos para reuniao ordinaria, para tratar 

dos seguintes assuntos:

Pauta:

1) Avaliagao de interposigao de recurso;

2) Declaragao dos eleitos e suplentes;

3) Assuntos gerais.

v

Presidente

l^OfOALProc. n”
L%-—■—^

FIs.

Av. Carneiro Leao, 135 - Galeria do Edificio Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932 
CNPJ 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700 - Maringa - PR 

maringaprevidencia.com.br - contato@maringaprevidencia.com.brWWW.

mailto:contato@maringaprevidencia.com.br


ATA DA D^CIMA PRIMEIRA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO ELEITORAL DA 

MARINGA PREVID£nCIA. Aos vinte e seis dias do mes de outubro do ano de dois mil e 

vinte e um, as oito boras, reuniu-se a Comissao Eleitoral, ordinariamente, na sede da 

Maringa Previdencia, com a presen^a dos membros: Ademir Aparecido Antonelli, 

Maria Silvana Barbosa Frigo, Aparecida Donizeti Louren^o Goes, Marizethe de Fatima 

Galacini Mendes e ausencia de Barbara Garcia da Silva, justificada por viagem. 

Participou tambem a Diretora Presidente Cinthia Soares Amboni. Iniciando os 

trabalhos, foi colocado em discussao o Item 12 - Avaliagao de interposi^ao de recurso: 

conforme previsto no art. 41 do Regimento Eleitoral que determina o prazo de dois 

dias uteis, apos apura^ao dos votos para interposi^ao de recurso por parte dos 

candidates. Passado esse prazo verificou-se que nao houve nenhum requerimento 

protocolado. Desta forma seguirao os tramites para homologa^ao por parte do 

Prefeito conforme art. 43 do Regimento Eleitoral e publica?ao do ato, no DiSrio Oficial 

do Municipio. Item 22 - Declara^ao dos eleitos e suplentes: Foi elaborado pela 

Comissao Eleitoral o Edital n9 5 declarando os eleitos e suplentes para os Conselhos de 

Administra?ao e Fiscal. A Comissao ira oficiar o Prefeito Municipal sobre o resultado 

conforme art. 34 do Regimento Eleitoral. Item 32 - Assuntos Gerais: Estao sendo 

elaborados relatorios com dados da eleigao para publicagao no site da Maring^ 

Previdencia. A Comissao declara encerrados os trabalhos do processo eleitoral. Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniao as oito boras e quarenta minutos,

epois de lida e aprovada, segue devidamente 

assinada pelos presentes.x.x.x.x.x.A.x.x.x(x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
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ESTATISTICA DA ELEI^AO PARA OS CONSELHOS DA MARINGA PREVIDENCIA

MANDATO 2022-2025

RESUMO DOS VOTOS POR DIA E LOCAL

Local 20/10/2021 21/10/2021 Total %

Ponto de vota^ao - Prefeitura 92 35 127 2,99

Ponto de votagao - Maringa Previdencia 39 27 66 1,55

Ponto de vota^ao - Secretaria de Infraestrutura 185 68 253 5,96

PRESENCIAL 316 130 446 10,50

Online 2.695 1.105 3.800 89,50

TOTAL 1.2353.011 4.246 100,00

RESUMO DOS VOTOS

Conselho de 
Administra^ao

Conselho
Fiscal

Votos- 2021

Validos 4.177 4.008

Branco 36 132

Nulo 33 106

TOTAL 4.246 4.246

COMPARATIVO DE VOTOS COM A ELEI£AO DE 2017

Conselho de 
Administra^ao

Conselho
Fiscal

Votos- 2017

Validos 2.250 2.158

Branco 17 39

Nulo 165 235

2.432TOTAL 2.432

EVOLUCAO DOS VOTOS DE 2017 PARA 2021

Crescimento
Votos 2017 2021

%

Total 4.246 74,592.432

2017 - Eleigao apenas presencial, com 15 pontos de vota^ao. 
2021 - Elei^ao hibrida, online e 3 pontos de vota^ao presencial.

oproc.n
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ESTATISTICA DA ELEI^AO PARA OS CONSELHOS DA MARINGA PREVIDENCIA
MANDATO 2022-2025

RESUMO DOS VOTOS POR CONSELHO

Conselho de Administra^ao N- de votes

13 - Edson Paliari 1.144

29 - Hermes Salgueiro da Silva 1.030

39 - Marcia Fatima da Silva Giacomelli 743

49 - Renata Dias de Souza Gomes 468

Marco Antonio Bosio 294

Amilton Dantas 271

Lolziley Chimatt Silva 179

Ismael Roberto Batista Melo 48

Branco 36

Nulo 33

Total de votos 4.246

Conselho Fiscal N2 de votos

l9 - Denis Roberto Biasotto 1.228

29 - Jefferson Rodrigo Alves 1.192

Arthur Magalhaes Campelo Junior 1.106

Ivan Teixeira Coelho 340

Evanir Miguel Hilgert 142

Branco 132

Nulo 106

Total de votos 4.246

llOtOpH—rroc. n°
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ESTAT!ST!CA DA ELE!£AO PARA OS CONSELHOS DA MARINGA PREVIDENCIA

MANDATO 2022-2025

RESUMO DOS VOTOS POR ORGAO/APOSENTADOS/PENSIONISTAS

Eleitores 
por CPF

%Orgao/aposentados/pensionistas Votes
Participagao

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB 
SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SELURB 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAS - SEGEP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS 
SECRETARIA MUN. SEGURANCA PUBLICA -SSM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE LOGISTICA E COMPRAS - SELOG

5.294 1.491 28,16

20,17

74,40

66,77

38.97 
69,73 
56,81 
30,69

32.46 
56,20 
92,86 
67,95 
53,61

57.97

75.47 
79,59 
40,00 
39,02

53.19
19.20
84.21 

100,00
92,86
70,00
24,00

100,00
100,00

17,75

2.256 455
418 311
319 213
544 212
185 129
213 121
391 120
268 87
137 77

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE 70 65

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITACAO - SEURBH 78 53

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 97 52

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, RENDA E AGRICUL. FAMILIAR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - SEMOP 
CAMARA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMUC

SEC. MUN. DE INOVACAO, ACEL. ECON., TURISMO E COMUNICACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SESP

69 40
53 40
49 39
80 32
82 32
47 25

125 24
SEC. MUN. DE COMPLIANCE E CONTROLE - COMPLIANCE 
MARINGA PREVIDENCIA

19 16

16 16

13GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 14

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E CIDADANIA - SEJUC 10 7

25 6SEC. MUN. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES - SEMULHER

INST. DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MARINGA - IPPLAM 
SEC. MUN. DE ASSUN. METROPOLITANOS E INSTITUCIONAIS - AMETRO

6 6

1 1

5292.980APOSENTADOS

5,00680 34PENSIONISTAS

29,2314.526 4.246TOTAL

Eleitores 
porCPF

%
VotosResumo:

Participa^ao

33,89

17,75

10.866 3.683ATIVOS

2.980 529APOSENTADOS

680 34 5,00PENSIONISTAS

29,234.24614.526TOTAL

QUORUM (15%) 29,23 %14.526 4.246

v'roc.n
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