
ATA DA VIGESIMA TERCEIRA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO 

DA MARINGA PREVIDENCIA. Aos nove dias do mes de dezembro do ano de dois mil e 

vinte e um; reuniu-se o Conselho de Administragao da Maringa Previdencia, 

ordinariamente, na sede da mesma, com a presen?a dos membros: Wilson Antonio
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Braz (Presidente), Damaris Gonsalves Josepetti (Secretaria), Amilton Dantas, Edson 

Paliari, Hermes Salgueiro da Silva e Miguel Campanha Junior. Deixou de comparecer o 

conselheiro Douglas Galvao Vilardo, cujo ausencia foi justificada pelo Presidente, por 

estar em viagem a service do Municfpio. Estiveram presentes, tambem, a Diretora 

Presidente, Cinthia Soares Amboni, e a Diretora Financeira e Previdenciaria, Maria 

Silvana Barbosa Frigo. Iniciando os trabalhos, o Presidente agradeceu a presen^a de 

todos e colocou em discussao o Item l® - lnforma$6es sobre AGCE do Fundo Osasco 

Properties. A Diretora Presidente informou que a assembleia anteriormente marcada 

para o dia l9 de dezembro foi cancelada e nao foi informada nova data. Item 29 - 

Informa^oes sobre o Imovel localizado na Rua Neo Alves Martins de propriedade da 

Maringa Previdencia. A Diretora Presidente informou que o prazo venceu e foi feito 

novo procedimento licitatorio, tendo sido vencedora
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16 a mesma empresa que 

atualmente e locataria do imovel, pelo valor mensal de R$ 3.505,00, pelo prazo de17

cinco anos. Item 32 - Acordao do ICE referente aprova^ao das contas, para ciencia. A 

Diretora Presidente informou que as contas de 2020 da Maringa Previdencia foram 

aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana, sem ressalvas. Item 42 - 

Assuntos Gerais. A Diretora Presidente falou sobre o projeto de lei alterando a Lei 

Complementar n9 749, que esta sendo apreciado pelo Poder Legislativo Municipal. A 

Diretora Presidente disse estar surpresa por ter sido apresentada emenda de autoria 

do Vereador Mario Hossokawa sobre a composi^ao do Comite de Investimentos. O 

conselheiro Edson explicou que ao encontrar com o Presidente da Camara no Pafo 

Municipal o questionou se os Vereadores tiveram conhecimento da ressalva do
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Conselho de Administrate sobre a composite do Comite de Investimentos, obtendo 

a resposta de que os Vereadores nao sabiam. Diante da explanato, o Presidente da 

Camara entendeu e concordou
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29 o posicionamento da maioria do conselho,

30 afirmando que iria apresentar emenda nesse sentido. Os conselheiros e as diretoras'

31 justificaram os seus entendimentos. O Presidente colocou em votagao, tendo sido

com

\
32 aprovado por unanimidade a manutengao da emenda com a redagao que esta. As \

33 Diretoras pediram para deixar registrado o posicionamento contrario, afirmando que^



34 essa alteragao inviabilizara o processo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a

35 reuniao, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue

36 devidamente assinada pelos presentes.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.

Btaz Ives Josepetti
fesidedte Secretaria

ilton Dantas 
Membro^—

Douglas Galvao Vilardo 
Membro

c
Edson Paliari He algueiro da Silva 

i/lembrobro

Cip^hta Soarels Amboni 
Diretora Presidenteembro

Maria Sflvana Barbosa Frigo 
Diretora Financeira e Previdenciaria



Maringa Previdencia - Previdencia dos Servidores 
Publicos Municipals de MaringaMARINGA

revidEncia

CONVOCAgAO
Decreto Municipal n° 1.056/2009, artigos 10, 11 e 12

VIGESIMA TERCEIRA REUNIAO ORDINARIA - CONSELHO DE ADMINISTRAQAO

Data: 09/12/2021 

Inicio: 08h15

Local: Sala de reunioes da Maringa Previdencia

O Presidente do Conselho de Administragao convoca todos os membros para reuniao 

ordinaria, a tratar dos seguintes assuntos:

Pauta:
1) Informagdes sobre AGCE do Fundo Osasco Properties;

2) Informagdes sobre o Imovel localizado na Av. Neo Alves Martins de propriedade da 

Maringa Previdencia;

3) Acordao do ICE referente aprovagao das contas, para ciencia;

4) Assuntos gerais.

Wilson Antonio Braz 
Presidente do Conselho de Administragao

Importante: favor confirmar o recebimento deste e-mail, caso nao possa participar, entrar em contato para 

a apresentapao da justificativa pelo e-mail: sitvana@marinQaDrevidencia.com.br ou pelo telefone 3220-7700.

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 

www.maringaprevidencia.com.br - contato@maringaprevidencia.com.br
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA

PROCESSO N°:
ASSUNTO:
ENTIDADE:

162751/21
PRESTAgAO DE CONTAS ANUAL
maringA previd£ncia - previd£ncia DOS
PUBLICOS MU NIC IPAIS DE MARINGA 

CINTHIA SOARES AMBONI

SERVIDORES

INTERESSADO:
ADVOGADO/ 
PROCURADOR:
RELATOR: AUDITOR CLAUDIO AUGUSTO KANIA

AC6RDA0 N° 3127/21 - Segunda Camara

Prestagao de Contas Anual. MaringA Previdgncia - 
Previdencia dos Servidores Publicos Municipals de 
MaringA. Exercfcio de 2020. Ressalva de opiniao 
do relator quanto & efetividade da prestapao de 
contas. Regularidade das contas. Quitapao plena 
a responsive!.

1.RELAT6RIO

Trata-se da prestagao de contas da SraCinthia Soares Amboni, 
referente a MaringA Previdencia

de Maringi, exercfcio de 2020.
Previdencia dos Servidores Publicos Municipal's

A Coordenadoria de Gestao Municipal (Instrugao n° 3.217/21 

processual n° 009) em primeira anSlise nao apurou irregularidades e manifestou-se 

pela regularidade das contas.

- pega

A representante do Ministerio Publico, Exma Sr3 Procuradora Juliana 

Sternadt Reiner (Parecer n° 678/21 pega processual no010), acompanhou 0 
entendimento da unidade tecnica e opinou pela regularidade das contas.

Por meio do Despacho n° 800/21 (pega processual n°011) foi 
determinado o encaminhamento dos autos a Coordenadoria de Gestao Municipal
para, a) que se manifestasse quanto ao disposto no art. 4°, § 1° e § 2°, inciso IV1, e

Art. 4“ A lei de diretrizes orsamentirias atendera odlspcsto no § 2° do art. 165 da Constituigaoe:(...)

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESI ADO DO PARANA

no art. 53, mciso II, e § 1°, inciso II, c/c art. 50, inciso IV2, da Lei Complementar 

Federal n° 101/2000, e informasse de que forma e aferido e demonstrado o 

cumpnmento das obrigagoes all descritas, fazendo constar uma sfntese da anSlise

no presente processo e b) se as informagoes constassem de 

deveriam ser informadas
outro processo,

que paginas das pegas processuais que compoem 
aquele processo em que aquelas informagoes poderiam ser encontradas.

em

Tamb6m
deveria ser informado em que processo (incluindo

foi acostado o RREO (Relatorio Resumido da Execugao Orgamenteria) 

Metas Fiscals da LDO.

-se pegas processuais e paginas)

e o Anexo de

A Coordenadoria de Gestao Municipal (Instrugao n° 3.880/21 - pega
processual n°012) no que diz respeito ao disposto no art. 4°, §1°1, da Lei
Complementar Federal n° 101/2000, esclareceu que nao ha o confront© das metas 

planejadas e realizadas mas os dados sao informados no sistema SIM-AM, na
tabela de metas anuais da Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO), e ainda sao 

demonstrados por meio da analise de gestao fiscal (dispomvel
https://www.tce.pr.gov.br/conteudo/ferramentas-gestao-fiscal/327886/area/250)

a verificagao da declaragao de realizagao de audiencia publica

em

e h£
para avaliagao do

cumprimento das metas previstas no anexo de metas fiscais da LDO (disponlvel 

http://www1 .tce.pr.gov.br/conteudo/audiencias-publicas/205/area/250); da apuragao 

do resultado prim£rio e resultado nominal

em

e apuragao dos limites das operagoes de

caso o municipio esteja 
em desacordo com algum destes itens, fica impedido de obter certidao liberatoria.

credito por financiamentos e por antecipagao de receitas e

° P?Jet0 de lei de diretrizes onjamenterias Anexo de Metas Fiscais, em que ser3o estabelecidas anuak 

§ 2“ 0 Anexo center^, ainda:
(...)
IV - avaiiaggo da situagaofinanceira e atuarial'

9 d° Fu"d° a* A"P-° “ Trabalhador;
Art. 53. Acompanharao o Relatorio Resumido demonstrath/os relativos a:

(...)
II-receitas e despesas previdencterias a queser^ere o inciso IV do al. 50-
§ 1^ O relatorio referente ao ultimo bimestre do exerefcio sera acompanhado tamb6m de demonstrativos:

Artd 50 Alim d? nSSl??/!011118.8 de social- «eral © Prbprio dos servidores publicos;
sequintes-6m d6 obedecer demais Poi'mas de contabiiidade piiblica

receitas e despesas previdencterias serao apresentadas em demonstrativos financeiros

a escrituragSo das contas pubiicas observara as
(...)
IV - as

e onjamentorios especificos;

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA

Quanto ao disposto no art. 4°, § 2°, inciso IV1, da Lei Complementar 

Federal n° 101/2000, a Coordenadoria de Gestao Municipal aduziu que na analise 

da prestagao de contas das entidades previdencterias e do Poder Executive, o 

resultado da situagao financeira e atuarial 6 verificado por meio: a) do
encaminhamento do certificado de regularidade previdencteria, que tem sua emissao 

condicionada ao cumprimento de criterios e exigencias da Secretaria de Politicas de 

Previdencia Social do Ministerio de Previd§ncia Social (sic)] b)do calculo 

relative ao exerefeio composto do valor dos aportes necessaries e o valor do passive 

atuarial, que sao confrontados com o balango patrimonial e despesas empenhadas e 

despesas pagas; e c) dos dados de receitas e despesas constantes do sistema SIM

AM e que sao demonstrados em tdpico especifico na Instrugao n° 3.217/21 (fls. 011 

a 013 da pega processual n° 009).

atuarial

Acerca do atendimento ao disposto no art. 53, inciso II, e § 1°, 
inciso II, c/c art. 50, inciso IV2, da Lei Complementar Federal n° 101/2000, a unidade 

tecnica esclareceu que a analise e feita por meio da verificagao da publicagao do 

Relatdrio Resumido da Execugao Orgamenteria (RREO)

Normative n° 143/2018, deste Tribunal, estabelece que o registro da publicagao do 

referido relatorio se d£ mediante declaragao no sltio eletronico desta Corte 

Internet, em segao propria do sistema SIM-AM, e que a instrugao normativa que 

disciplina a agenda de obrigagdes de cada exercicio informa as datas limites para a 

publicagao do relatdrio e para a declaragao no sltio eletrdnico desta Corte. 

Esclareceu tambem que o atendimento ao disposto na Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF) 6 realizado na analise de gestao fiscal quadrimestral ou semestral.

A unidade tecnica tambdm demonstrou o modelo de analise de 

gestao fiscal atinente a publicagao do RREO.

No que diz respeito ao Anexo de Metas Fiscais da LDO, a CGM 

informou que os dados sao captados pelo Sistema de Informagoes Municipais 

Acompanhamento Mensal — SIM-AM, por meio da tabela “MetasAnuaisLDO” 

sua avaliagao nao faz parte do rol de analise das prestagoes de contas 

Ressaltou que a avaliagao do cumprimento das metas fiscais compete tambem ao 

Poder Legislative Municipal nas audiencias publicas, realizadas nos meses de maio.

e que a Instrugao

na

mas

anuais.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESI ADO DO PARANA

setembro e fevereiro, nos termos do art. 9°, § 4°3, da Lei de Responsabilidade Fiscal 

e que para o exercfcio de 2020, a Instrugao Normativa n° 155/2020 definiu as datas 

para realizagao das audiencias e a verificagao do cumprimento desses 

tambem faz parte da Analise de Gestao Fiscal.

A CGM tambem esciareceu que a partir do exercfcio de 2016 a 

Analise de Gestao Fiscal passou a ser automatizada, nao gerando processo digital, 

ficando apenas dispomvel para consulta on-line (no enderego eletronico informado 

anteriormente), nao tendo paginas e pegas processuais dos processes em que as 

informagoes possam ser encontradas.

prazos

2. PROPOSTA DE DECISAO4

A instrugao n° 3.880/21 da unidade tecnica (pega processual n°012), 
em relagao a aferigao e ao cumprimento das obrigagoes previstas no art. 4°, § 1° e 

§ 2°, inciso IV e no art. 53, inciso II, e § 1°, inciso II, c/c art. 50, inciso IV2, da Lei 
Complementar Federal n° 101/2000, alem de oferecer argumentos relatives tao- 

somente as prestagoes de contas de Prefeito Municipal, deixam claro 

relagao a este responsavel, as informagoes prestadas, de forma declarativa, seja por 

meio eletronico ou por documento (restrito ao CRP do Ministerio da Previdencia 

sequer existe atualmente), nao tern seu conteudo avaliado. Ou seja, a aferigao e

verificagao da unidade tecnica restringe-se ao que formalmente consta como 

declarado em prestagao de contas.

que, em

que

Entretanto, essa forma de avaliarfoi consignada em normative deste 

Tribunal de Contas como suficiente para aferir o merito das contas. Assim, imperioso 

que se faga ressalva de opiniao deste relator quanto a efetividade da prestagao de 

contas ora em analise.

seguncto o^criterto^filados^Ialel de dir^izas^orpaTOn^^is^6^68' “ de emPenh° 6

Casas Legislativffi^taduate da CorsWulgSo'ou^equiv^Bnte nas

4 Art. 132 da Lei Complementar Estadual n° 113, de 15 de dezerrbro de 2005.

metas

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESI ADO DO PARANA

Diante da incomoda situagao deficiteria atual dos sistemas de 

previdencia, para este relator aparenta ser inadequada a atual sistematica de 

prestagao de contas adotada por este Tribunal de Contas. Embora a presungao seja 

apenas relativa quanto a regularidade das contas prestadas, sua composigao e 

an^lise devem ser suficientes de modo a permitir uma razoavel certeza sobre as 

conclusoes emanadas poresta Corte.

Face ao exposto, acompanhando os pareceres antecedentes 

termos do art. 16, inciso I, da Lei Complementar Estadual n°113/20055, proponho 

que este Colegiado julgue regulares as contas da SraCinthia Soares Amboni, 

referentes a Maring3 Previdencia — Previdencia dos Servidores Publicos Municipals 

de Maringa, exercfcio de 2020, exercicio de 2020, expedindo-se-lhe quitagao plena 

(art. 246, paragrafo unico, do Regimento Interne6).

nos

VISTOS, relatados e discutidos,

ACORDAM

Os membros da Segunda Camara do TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARANA, nos termos do voto do Relator, Auditor CLAUDIO 
AUGUSTO KANIA, por unanimidade, em:

Julgar, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei Complementar Estadual 
n° 113/2005 , regulares as contas da Si^Cinthia Soares Amboni, referentes a 

Maring£ Previdencia - Previdencia dos Servidores Publicos Municipals de Maringa,

5 Art. 16. As contas serao julgadas:
L" SSlareS.’ q^50,exprefa[em’ de forma clara e obietiva' a exatidSo dos demonstratives contibeis, financeiros, a 
legalidade, a legitmidade, a eficdcia e a economcidade dos atos de gestao do respons^vel, bem como, o atendimento das 
metas e objetivos;
® Art. 246. As contas serSo julgadas regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidao dos demonstratives

h legal,d+ade’ a.!eg!timid!dei a ®flcacia e a economcidade dos atos de gestao do responsive!, bem como, o 
atendimento das metas e objetivos. Rarigrafo unico. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dari quitagio plena ao 
responsavel.
7 Art. 16. As contas serSo julgadas:
L" Slf®8: qfndoexp^arern de forma clara e objetiva, a exatidao dos demonstratives contibeis, financeiros, a 
legalidade, a legitimdade, a eficicia e a economcidade dos atos de gestao do responsavel, bem como, o atendimento das 
metas e objetivos;

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA

exercicio de 2020, exercfcio de 2020, expedindo-se-lhe quitagao plena (art. 246 

parcigrafo unico, do Regimento Interno8).

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros NESTOR BART IS TA e 
FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARAES e o Auditor CLAUDIO AUGUSTO 
KANIA.

Presente a Procuradora do Ministerio Publico junto ao Tribunal de 
Contas KATIA REGINA PUCHASKI.

Plenario Virtual, 18 de novembro de 2021 - Sessao Ordinaria Virtual n° 18.

CLAUDIO AUGUSTO KANIA
Relator

NESTOR BAPTISTA
Presidente

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
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CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 2, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021.

AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 2.106/2021.
 
 
Autores: Vereadores Mário Hossokawa e Onivaldo Barris.
 
 

TEOR DA EMENDA:
 
 
O inc. I do art. 17-A e a alínea "a" do § 1.º do inc. II do mesmo dispositivo, que se pretende

acrescentar à Lei Complementar n. 749, de 17 de dezembro de 2008, na forma do art. 3.º do Projeto de Lei
Complementar n. 2.106/2021, passam a conter a redação abaixo:

 
"SEÇÃO VI-A
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
 
Art. 17-A. (...)
 
I – Presidente do Comitê, indicado pelo Diretor-Presidente, com aprovação do Conselho de
Administração, dentre os servidores titulares de cargos efetivos, lotados na Maringá
Previdência;
 
II – (...)
 
§ 1.º (...)
 
a) manutenção do vínculo de seus membros com o Município de Maringá, na qualidade de
servidor titular de cargo efetivo, vedado acumular com o exercício de qualquer cargo de
Diretoria ou superior na Maringá Previdência;"
 
Plenário Vereador Ulisses Bruder, 08 de dezembro de 2021.
 
 

MÁRIO HOSSOKAWA
Vereador-Autor

 
 

ONIVALDO BARRIS
Vereador-Autor
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