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5ª. Reunião Ordinária (ano 2014) do COLÉGIO DE PROCURADORES DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DE CONTAS DO PARANÁ, realizada no dia 13 de junho de 2014. Abertura às 

9h50min, 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. AUSÊNCIAS: ANGELA CASSIA COSTALDELLO, ELIZEU DE MORAES 

CORRÊA, FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI, KATIA REGINA PUCHASK, VALÉRIA 

BORBA. DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO. 1 Resíduos sólidos/Planejamento 

estratégico (adequações). O Procurador-Geral noticiou aos presentes sobre a demanda 

anteriormente encaminhada a DCM visando a tomada de medidas em monitorar e 

acompanhar a execução da lei nº 12305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 

12.305/10). Foram feitas tratativas com a d. DCM que fará a instauração de procedimentos, 

conforme os quesitos e trabalhos desenvolvidos pela Procuradora Katia Regina Puchaski; Na 

sequência propôs a readequação de funções aos procuradores quanto às responsabilidades e 

objetivos do planejamento estratégico, num desdobramento mais concreto. Nesse sentido, 

destacou-se o estudo das novas normas estabelecidas pela Lei nº 12.796/13, a qual estabelece 

que as crianças brasileiras devam ser matriculadas na educação básica a partir dos quatro anos 

de idade, sendo que as redes municipais e estaduais de ensino têm até o ano de 2016 para se 

adequar as novas normas, bem como a questão do transporte escolar, indicando-se os nomes 

das Procuradoras Célia e Eliza, respectivamente. 2 Assinatura de termos de cooperação: 

MPC-MG e CGM-SP – MP-PR. O Procurador-Geral relatou os termos de cooperação 

firmados pelo MPC com o MPC-MG e CGM-SP.  a) Termo de cooperação firmado entre o 

MPC-PR e MPC-MG tendo por objeto o desenvolvimento de ações conjuntas e de proveito 

recíproco, visando ao aprimoramento das atribuições constitucionais e legais dos órgãos 

signatários, mediante o intercâmbio de informações e conhecimentos técnicos e a promoção 

de atividades de cooperação técnica e científica, notadamente no que se refere ao 

desenvolvimento de ferramentas voltadas à tecnologia da informação/web sites; b) O MPC 

PR firmou um termo de cooperação técnica junto a CGM-SP, para compartilhar a 

metodologia de análise patrimonial implementada em 2013 pela Prefeitura de São Paulo, 

através do sistema de registro de bens dos agentes púbicos (Sispatri). O sistema permite a 

extração de banco de dados que possibilitará a realização de cruzamentos de dados com outras 

fontes.  A capacitação que o convênio proporcionará terá por finalidade a explicação dos 

procedimentos de análise de fluxos de caixa, o uso da matriz de risco e o rito da sindicância 

patrimonial. 3 Rede de Controle: a - Reunião do Colegiado RCGP-PR – 04 de maio: a1 -

Portal da Transparência; a2 -Encontro Estadual; a3 –LAI; Foram designados os novos 

integrantes das comissões que compõe a Rede de Controle da Gestão Pública – PR, sendo 
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adotado no âmbito deste MPC nova sistemática quanto ao desenvolvimento e participação de 

seus membros, assim estabelecida: Comissão Permanente I – Acesso e intercâmbio de 

Informações: Titular: Procuradora Juliana Sternadt Reiner; Suplente: Procurador Gabriel Guy 

Léger Comissão Permanente II – Capacitação: Titular: Procurador Flávio de Azambuja Berti; 

Suplente: Secretário-Geral do MPC/PR Paulo Roberto Marques Fernandes; Comissão 

Permanente III – Prevenção e Controle Social: Titular: Secretário-Geral do MPC/PR Paulo 

Roberto Marques Fernandes; Suplente: Procurador Flávio de Azambuja Berti; Comissão 

Permanente IV – Inteligência: Titular: Procurador Gabriel Guy Léger; Suplente: Procuradora 

Juliana Sternadt Reiner. Na reunião do colegiado frisou-se que, em breve, a RCGP-PR lançará 

o seu portal da transparência e que o encontro estadual será em meados de outubro, com 

temática voltada para a Lei de Acesso à Informação e transparência. 4  Congresso da Ampcon 

– MACEIÓ-AL – 26/28 de novembro de 2014; Foi divulgado aos presentes que no mês de 

novembro deste ano será realizado em Maceió/AL o Congresso da AMPCOM. 5 Inscrição 

dos Procuradores no PROJUDI; Foram deflagradas tratativas para o cadastramento dos 

Procuradores do MPC PR no sistema do PROJUDI (Processo Judicial Digital), implementado 

pela Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, permitindo-se com isto, o acesso e consulta 

aos processos de interesse para as atividades deste Ministério Público. Apresentação 

Bimestral – Relatório de desempenho do MP; O Procurador-Geral expôs ao grupo os 

resultados referentes ao desempenho de produtividade do MPC durante o mês de maio/2014, 

reforçando que de agora em diante os resultados serão apresentados bimestralmente. 

ENCERRAMENTO. A reunião encerrou-se às 11h45min, lavrando a presente ata o 

Secretário-Geral Paulo Roberto Marques Fernandes. 

 


