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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES CONSTITUÍDA SOB A VIGÊNCIA DO DECRETO N° 10.285/2014 

 

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às  quatorze horas e trinta minutos, na sede da 

Controladoria Geral do Estado do Paraná, na cidade de Curitiba,  comunicados e convocados todos 

membros titulares e suplentes da Comissão, Roberval Angelo Rizzo Castilho e Luci Machado de 

Andrade Netska, da Controladoria Geral do Estado; Camila Nunes Esperidião e Dayana de Carvalho 

Uhdre, da Procuradoria Geral do Estado; Nelsi Aparecida de Oliveira e Josenilda de Melo, da 

Secretaria de Estado da Administração e Previdência; José Roberto Pedro Bom e Maria Cristina 

Magalhães, da Casa Civil; Laura Maria Santos Nascimento e Luiz Renato Marques Nogueira, da 

Secretaria de Estado da Fazenda, compareceram; José Roberto Pedro Bom;, Laura Maria Santos 

Nascimento; Roberval Angelo Rizzo Castilho; Nelsi Aparecida de Oliveira; Josenilda de Melo. 

Presentes, ainda, o servidor Matheus Klaus Portes Gruber, da Controladoria Geral do Estado. 

ASSUNTOS GERAIS: Foi feita a leitura da ata da vigésima reunião, realizada em 03/10/2017, cujo 

teor foi aprovado, sendo, logo após, assinada pelos membros da comissão que dela participaram. 

ORDEM DO DIA: Tendo em vista o pedido de licença prêmio, seguido de aposentadoria, pedida 

pelo atual presidente Luiz Renato Marques Nogueira, o Sr. Roberval Angelo Rizzo de Castilho 

preside este ato. Por consequência, tornou-se necessária a eleição de novo membro para exercer 

a presidência desta Comissão. Por unanimidade de votos, foi vencedor o Sr. Roberval Angelo Rizzo 

Castilho, indicando como secretário a servidora Luci Machado de Andrade Netska, ambos da 

Controladoria Geral do Estado. Na sequência dos trabalhos, foi iniciado o julgamento do recurso 

apresentado no atendimento 35.579/2017, registrado no protocolado n. 14.799.129-0, o qual 

aguardava a resposta aos quesitos formulados pela Comissão para que fossem sanadas as duvidas 

que surgiram na reunião anterior. Feita a leitura das respostas apresentadas pela COPEL, e 

colocado em discussão o presente recurso, após o voto do relator, restou, por unanimidade de 

votos, conhecido e deferido o recurso apresentado pelo Sr. Alex Ribeiro no atendimento 

supramencionado.  Foi solicitado pelo senhor presidente a expedição de deliberação informando o 

resultado do presente, bem como cópia do inteiro teor do voto e ata desta reunião para o 

Controlador Geral do Estado, para a Companhia Paranaense de Energia – COPEL , com o objetivo  



 

de que cumpra o que aqui foi decidido, no prazo de 20 dias,  bem como que informe ao Sr. Alex 

Ribeiro para que aguarde o envio das informações solicitadas. Sem mais a tratar, foram encerrados 

os trabalhos da Comissão Mista de Reavaliação de Informação sendo lavrada a presente Ata, que 

será assinada pelo Presidente e pelos demais membros participantes. A próxima reunião da CMRI 

ficou agendada para o dia 05/06/2018, às 14:30h. 

 

 

                                                   __________________________________           

                                                             ROBERVAL ANGELO RIZZO CASTILHO 
                                                                            Presidente                                                  
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      JOSÉ ROBERTO PEDRO BOM                                                              JOSENILDA DE MELO 
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                      Membro                                                                                          Membro 
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     Controladoria Geral do Estado    
 
 
 
 
 


