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ATA DA 5ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE 2017 
 
 
Aos 02 de outubro de 2017 às 14:30 horas na sala da Procuradoria-Geral ocorreu a 5ª 
reunião ordinária do ano do Colégio de Procuradores do Ministério Público de Contas do 
Paraná do. Aberta a reunião sob a Presidência do Procurador-Geral, Dr. Flávio de Azambuja 
Berti, estavam presentes os Drs(as). Elizeu de Moraes Correa, Valéria Borba, Eliza Ana 
Zenedin Kondo Langner, Kátia Regina Puchaski e Gabriel Guy Léger, Célia Rosana Kansou, 
Ausentes Dra. Célia Rosana Kansou (motivo de férias), Juliana Sternadt Reiner (licença saúde) 
e Dr. Michael Richard Reiner (licença para tratamento de pessoa da família). Iniciada a 
reunião passou-se à pauta: 1º) Informou-se aos Procuradores sobre os dois primeiros 
projetos especiais em curso perante a assessoria da Procuradoria-Geral em relação às 
compras de medicamentos e em relação à contratação de médicos plantonistas; 2º) 
Aprovou-se a mudança de “lay-out” da Procuradoria, sendo que o atual espaço ocupado 
pela Secretaria será ocupado pelos novos assessores da Procuradoria-Geral, a sala 
atualmente ocupada pelo gabinete da Dra. Kátia será ocupada pela secretaria, a sala 
atualmente ocupada pelo gabinete do Dr. Flávio será ocupada pela Dra. Kátia, a sala 
atualmente ocupada pelos assessores (ex-assessores complementares) será ocupada pelo 
gabinete do Dr. Flávio, a sala atualmente ocupada pela Dra. Célia será ocupada pela Dra. 
Valéria”; 3º) Decidida a extinção da atual 9ª Procuradoria de Contas “vacante” e da atual 
1ª Procuradoria de Contas (em razão da aposentadoria da Dra. Célia), redistribuindo-se a 
partir de 01.01.2018 as Procuradorias de 1ª a 7ª mediante sorteio realizado na reunião pelo 
prazo de 04 anos da seguinte forma: 1ª Procuradoria (Cascavel) (EMC), 2ª Procuradoria 
(Paranavaí) (VBO), 3ª Procuradoria (Toledo) (EZK), 4ª Procuradoria (Maringá) (KRP), 5ª 
Procuradoria (Londrina) (GGL), 6ª Procuradoria (Foz do Iguaçu) (MRR) e 7ª Procuradoria 
(Curitiba) (JUS); 4º). Foi homologada a escala de férias dos Procuradores com a antecipação 
da previsão de licença especial do Procurador Elizeu para 15/abril/2018 a fim de possibilitar 
que o Procurador Michael possa gozar suas férias preferenciais de 2017 em julho/2018; 5º) 
Quanto ao Plano Estratégico, decidiu-se prorrogar para a próxima reunião a deliberação 
sobre a aprovação/alteração da proposta de regulamentação elaborada pela Dra. Valéria e já 
apresentada antes, comprometendo-se a mesma a reenviar através de seu assessor e-mail 
com o arquivo eletrônico para todo o grupo. 

 
Decidiu-se ainda, como assuntos gerais fora da pauta regular que as sessões de Câmara a 
cargo do Procurador Michel dos meses de outubro e novembro e que não forem por este 
feitas em razão de sua licença, serão assumidas pelo grupo na seguinte forma, 
compensando-se em 2018 com o referido Procurador, o saldo a maior feito pelos demais 
integrantes do grupo em 2017: 17/10 (EMC), 24/10 (EZK), 31/10 (EZK), 07/11 (VBO), 14/11 
(VBO), 21/11 (KRP), 22/11 (EMC) e 28/11 (GGL). 
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ATA DA 6ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE 2017 
 
 
 

Curitiba, 02 de outubro de 2018. 
 
 
 

 

FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI ELIZEU DE MORAES CORREA 
 
 
 

 

VALÉRIA BORBA ELIZA ANA ZENEDIN KONDO LANGNER 
 
 
 

 

KATIA REGINA PUCHASKI GABRIEL GUY LÉGER 


