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4ª. Reunião Ordinária (ano 2014) do COLÉGIO DE PROCURADORES DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DE CONTAS DO PARANÁ, realizada em 09 de maio de 2014. Abertura às 14h, 

sob a presidência do Procurador-Geral, Dr. Michael Richard Reiner, na sala da Procuradoria-

Geral. PRESENTES Procuradores Drs. CÉLIA ROSANA MORO KANSOU, JULIANA 

STERNADT REINER, GABRIEL GUY LÉGER, ELIZA ANA Z. KONDO LANGNER, 

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

AUSÊNCIAS: ANGELA CASSIA COSTALDELLO, ELIZEU DE MORAES CORRÊA. 

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO. 1 Procurador-Geral – Biênio 2014/2016 – 

Continuidade/Implementação do Planejamento Estratégico – Art. 7.º, XXVI, do Regimento 

Interno do MPC/PR. O Procurador-Geral para o biênio 2014-2016, Dr. Michael Reiner, 

agradeceu e solicitou a colaboração e o apoio de todos durante o transcorrer de seu mandato, 

observando que os assuntos a serem debatidos doravante nas reuniões do Colégio de 

Procuradores devem se restringir aos temas previamente pautados nas convocações visando 

maior eficiência das deliberações do grupo. Aproveitou o ensejo para informar que dará 

continuidade às ações previstas no planejamento estratégico do MPC. 2 Apresentação do 

Relatório das Atividades Bimestrais – Art. 7.º, XX, do Regimento Interno do MPC/PR. O 

Procurador-Geral solicitou ao Secretário-Geral Paulo Fernandes que este apresentasse ao 

grupo os resultados referentes ao desempenho de produtividade do MPC durante os meses de 

março/2014 e abril/2014, fazendo ao final um agradecimento aos presentes pelo esforço e 

desempenho dispensado até o momento. 3 Indicação de nomes para futura composição da 

banca examinadora do concurso – Art. 22, XX, art. 30 e art. 38, § 3º do Regimento Interno do 

MPC/PR. Por unanimidade referendou-se os seguintes nomes: Dr. Flávio, Dra. Angela e o Dr. 

Elizeu para representarem o MPC, destacando a possibilidade do Dr. Flávio ser o indicado 

para a presidência da banca. 4 Comunicados: Atividade de estágio “complementar”; 

Autonomia dos gabinetes em relação ao controle do ponto; Chamamento de novo servidor 

efetivo; Pauta da reunião do Conselho Superior – próxima segunda-feira (14h): 

I)        Convocação/Composição – prioridades; II)       Aprovação do Quadro-Geral de 

Antiguidade – art. 21, V do Regimento Interno do MPC/PR, III)     Exercício de Atividade 

Jurídica – Art. 21, XVI, in fine e art. 38 do Regimento Interno do MPC/PR – art. 148, §§ 1.º e 

3.º da LC 113/05-PR,  IV)      Procedimento Preliminar de Apuração – PPA – Organograma e 

montagem do expediente; V)       Regulamentação das Solicitações de Férias – art. 46, § 1º, in 

fine, do Regimento Interno do MPC/PR. O Procurador-Geral fez alguns comunicados ao 

grupo, os quais destacamos de forma sintética segundo a ordem constante da pauta: a) 

Ratificou aos presentes sobre a disponibilização mediante sorteio prévio de 02 (dois) 

estagiários (Hannah e Thiago) lotados anteriormente na Procuradoria-Geral aos Procuradores 

Katia e Gabriel. Afirmou ainda que não haveria prejuízo das atuais vagas de estágio de cada 
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Procurador, destacando que se trata de um auxílio complementar em razão de o quadro de 

Procuradores estar atualmente reduzido, não havendo a possibilidade de colocá-los à 

disposição. Por fim, comunicou oportunamente que os ocupantes das duas vagas de estágio 

existentes no gabinete do Procurador Michael serão destinados aos Procuradores Célia e 

Flávio, segundo ficou definido no sorteio; b) Abordou sobre a autonomia dos gabinetes em 

relação ao controle de ponto dos seus servidores, deixando a critério de cada um dos gabinetes 

de procuradores a forma de controle de assiduidade de seus servidores comissionados e 

efetivos, destacando que os lotados na Procuradoria-Geral, incluindo os da assessoria 

complementar, ficarão ao encargo e à critério do Procurador-Geral (em vista da 

implementação via catraca). Entretanto destacou ao grupo que será mantido o controle de 

registro de ponto a todos os estagiários do Ministério Público. c) Comunicou aos presentes 

que diante do pedido de exoneração do servidor Jivago Garcia Silva Farias, lotado neste 

parquet, solicitou à Presidência deste Tribunal a adoção de providências tendentes à 

contratação de um novo servidor efetivo com formação na área jurídica, em substituição; d) 

Destacou a nova composição do Conselho Superior, bem como a necessidade de se convocar 

reunião deste grupo para deliberação de matérias importantes. Aproveitou a oportunidade para 

adiantar os assuntos que farão parte daquela reunião, antecipando algumas orientações dentre 

as quais citamos: I) Solicitou a Dra. Valéria a atualização do quadro geral de antiguidade; II) 

Designou a Dra. Katia para elaboração de estudo acerca da abrangência do conceito de 

atividade jurídica para fins do concurso de Procurador;  III) Quanto à montagem do 

expediente do PPA, destacou o Dr. Gabriel para o seu desenvolvimento, aproveitando um 

estudo preliminar elaborado pelo Paulo Fernandes, cujo teor trata do organograma e da 

estruturação deste expediente; IV) Delegou a Dra. Juliana regulamentar as solicitações de 

férias no âmbito do MPC de Contas. 5 Considerações finais. Havendo tempo no horário 

previamente agendado para a reunião foram incluídos e debatidos os seguintes assuntos: 

Preocupação da Dra. Eliza quanto à possibilidade de assinatura de TAC envolvendo aplicação 

de índices constitucionais, ao que foi por ela colhida orientação dos colegas presentes; 

Apresentação, pelo Dr. Gabriel, da necessidade de estudo acerca da atuação do MP nos 

procedimentos que envolvem OSCIPs, ao que lhe foi solicitado o delineamento do tema para 

oportuna inclusão na pauta de discussão do Colégio de Procuradores e Necessidade de 

adequação de Instrução de Serviço quanto à composição da escala de participação nas 

câmaras, abolindo-se critérios de vinculação. ENCERRAMENTO. A reunião encerrou-se às 

15h30min, lavrando a presente ata o Secretário-Geral Paulo Roberto Marques Fernandes. 

 


