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ATA - COLÉGIO DE PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
 

7ª. Reunião Ordinária (ano 2014) do COLÉGIO DE PROCURADORES DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO PARANÁ, realizada em 10 de outubro de 

2014. Abertura às 14h, sob a presidência do Procurador-Geral, Dr. Michael 

Richard Reiner, na sala da Procuradoria-Geral. PRESENÇA: Drs/Dras. CÉLIA 

ROSANA MORO KANSOU, JULIANA STERNADT REINER, GABRIEL GUY LÉGER, 

FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI, KATIA REGINA PUCHASK, VALÉRIA BORBA. 

AUSÊNCIAS: ANGELA CASSIA COSTALDELLO, ELIZEU DE MORAES CORRÊA, 

ELIZA ANA Z. KONDO LANGNER. DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO. 1 – 

Aprovação da Instrução de Serviço n.º 45/2014, referente às novas 

regiões/grupos operacionais. A matéria foi aprovada, à unanimidade, pelos 

presentes. A Procuradora Célia Kansou propôs estudo de readequação dos 

feitos oriundos das Universidades Estaduais entre as Procuradorias de Contas. 

Acolhida a sugestão, a Procuradoria Geral encaminhará uma proposta para 

futura deliberação.  2 – Relatório de Gestão. Foi apresentado o Relatório de 

Gestão e produtividade do MPC-PR, com destaque para o quadro de metas e 

previsões. Foi sugerido e acatado pelo grupo que os Relatórios Bimestrais do 

MPC, no que se refere aos expedientes em lotes, contenham o número 

individualizado de atos submetidos ao registro, devendo ser comunicada a 

resolução à Secretaria para providências. 3 – Comunicados. (a) Aprovação, pelo 

Procurador-Geral, da escala de férias dos membros para o exercício de 2015, 

conforme as diretrizes estabelecidas pelo colegiado. (b) Servidores. Informou-se 

o ingresso, em meados do mês de setembro, de nova servidora efetiva em 

razão da exoneração, a pedido, ocorrida em maio passado. Também foi 

comunicada a necessidade de ajustes temporários na assessoria complementar 

devido a desfalque nos quadros da PG e reestabelecimento de regiões/grupos 

conforme IS 45/14. Também foi informada a intenção de organização de escala 

da assessoria visando a continuidade de serviço frente aos afastamentos legais 

dos demais servidores. (c) Reunião/Polícia Militar. Foi comunicada a solicitação 

de agendamento de reunião com este colegiado para tratar de assuntos da 

corporação. Em prospecção do tema atinente aos ATS dos militares 

reconheceu-se a divergência de opiniões e decisões, demandando-se um 

estudo de uniformização. 4 – Grupo de estudos para o novo sistema de análise 

dos atos previdenciários submetidos ao registro do TCE – apresentação do SIAP 

pela DICAP. O Diretor da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e servidores 

daquela unidade participaram, a partir deste momento, da reunião para 

discutirem com o grupo de Procuradores a implementação e funcionamento do 

Sistema Integrado de Atos de Pessoal, colhendo-se diversas sugestões, 
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esclarecimentos e colaborações. Foram designadas as Procuradoras Juliana e 

Célia para continuarem, em seguimento ao que foi exposto, o diálogo com a 

DICAP acerca do tema. ENCERRAMENTO. A reunião encerrou-se às 18h15min, 

lavrando-se a presente ata. 


