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8ª. Reunião Ordinária (ano 2014) do COLÉGIO DE PROCURADORES DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DE CONTAS DO PARANÁ, realizada em 05 de novembro de 2014. Abertura às 

9h30min, 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, KATIA REGINA PUCHASKI, ANGELA 

CASSIA COSTALDELLO. AUSÊNCIAS: FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI, ELIZEU DE 

MORAES CORRÊA, ELIZA ANA Z. KONDO LANGNER. DESENVOLVIMENTO DA 

REUNIÃO. 1 – Equalização de expedientes das universidades. Deliberou-se pela expedição 

de instrução para os fins de se estabelecer como itens de equalização de distribuição entre as 

regiões/grupos operacionais os autos de transferência voluntária em que as Universidades 

Estaduais figurem como interessada. 2 – Apresentação da Revista do MPC-PR. Foi 

apresentado oficialmente o periódico digital ao grupo, de edição semestral. Foi proposto pela 

Dra. Katia Puchaski voto de louvor a toda equipe que participou da organização e elaboração 

da Revista e site, em especial às servidoras Renata Zelinski e Rachel Teixeira e ao grupo do 

Núcleo de Imagem do TCE/PR, bem como ao Conselho Editorial (Dr. Michael Reiner, Dr. 

Flávio Berti e Dra. Angela Costaldello). Foi registrado, também, agradecimento à equipe do 

MPC-MG, na pessoa do Dr. Glaydson Massaria, pelo pronto auxílio em formular e 

disponibilizar a página da revista na internet. 3 – Cargos em comissão. Deliberou-se, após 

amplo debate, instaurar-se grupos de estudos capitaneados por cada procuradoria e encontros 

semanais para alinhavar as linhas de ação e conceituais que irão balizar a atuação do MPC 

acerca do tema, bem como espaço específico no diretório “Y” para concentrar as 

colaborações. 4 – Resolução SIAP. Discutida a matéria e visando o pronunciamento da 

Procuradoria Geral (prot. 925818/14) foram estabelecidos, por unanimidade dos presentes, os 

parâmetros para que possa ser viabilizado o sistema eletrônico de atos de pessoal (exame para 

fins de registro de atos de inativação) sem que haja confronto com a LC 113/05 (ausente, 

neste momento, a Procuradora Célia Kansou). 5 – Formação de grupos de estudos. a) 

inativação de militares – retirado de pauta. b) elaboração de pautas de julgamento: designada 

a Procuradora Katia Puchaski. 6 – Comunicados. a)      Congresso AMPCON: será realizado 

nos dias 26,27 e 28, com a eleição para a Direção da entidade (recondução do atual 

presidente); b)      Portal da Transparência dos Municípios: evento da Rede de Controle da 

Gestão Pública na sede do MPPR. Divulgação da ferramenta; c) Evento da Acessibilidade 

promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em Curitiba (sede do 

MPPR). Houve ativa participação do MPC do PR, SC, RS e CE. Foi destacada pela 

organização do Workshop a relevante aproximação e contribuição do Ministério Público de 

Contas acerca do tema; d)      Relatório de produtividade do período. ENCERRAMENTO. A 

reunião encerrou-se às 12h30min, lavrando-se a presente ata. 


