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ATA - COLÉGIO DE PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
  
1ª. Reunião Ordinária (ano 2015) do COLÉGIO DE PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 

CONTAS DO PARANÁ, realizada em 12 de fevereiro de 2015. Abertura às 14hs, 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, FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI, ELIZEU 

DE MORAES CORRÊA e ELIZA ANA Z. KONDO LANGNER. DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO. 1 – 

Eleição e posse de 2 (dois) novos membros do Conselho Superior. Foram eleitos e empossados 

os Procuradores Flávio de Azambuja Berti e Eliza Ana Z. K. Langner. Funcionarão como 

suplentes, respectiva e sucessivamente, os Procuradores (as) Célia R. M. Kansou e Elizeu de 

Moraes Corrêa. Colocou-se em votação e foi aprovada a definição de calendário para a 

renovação de mandatos do Conselho Superior (votação e posse) que será sempre na primeira 

reunião ordinária do Colégio de Procuradores de cada exercício. Por unanimidade foi aprovado 

o quadro geral de antiguidade dos membros do MPC-PR; 2 – Proposta de regulamentação, no 

âmbito do TCE-PR, objetivando a efetivação de análise patrimonial dos agentes públicos.  (prot. 

80442/15). Foram apresentadas as linhas gerais do projeto e perspectivas de desdobramento 

visando a sua discussão e implementação; 3 – Proposta de prejulgado acerca dos cargos 

comissionados. Foi encaminhado ao Presidente do TCE-PR medida conjunta com o 

CAOP/Patrimônio Público (prot. 90189/15). Busca-se, com isso, a parametrização de conceitos 

para embasar a orientação da Administração Pública e atuação do Parquet; 4 – Notários e 

serventuários – prejulgado 474664/09 – comunicação; 5 – Educação – CAOP – MPF – “Todos 

pela Educação”. Estão em curso tratativas com os demais ramos do MP visando deflagrar ações 

acerca do tema, notadamente no que respeita o recente PNE/matrícula a partir dos 04 anos 

(2016); 6 – TAC. Foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta com o Município de Bom 

Sucesso em face da necessidade de recomposição de índices na área da educação. Também 

comunicou-se o encerramento de termos anteriores, dada a quitação, com os municípios de 

Sertanópolis, Figueira, Mandaguaçu e Carlópolis; 7 – Lei Estadual 18419/15 – Estatuto da Pessoa 

com Deficiência – linhas de ação. Concurso; educação; transporte; acessibilidade etc. Foram 

designados para compor comissão de estudo: Procuradora Valéria Borba e Procurador Gabriel 

Guy Léger; 8 – Recurso Extraordinário (MS 788767-0) – comunicou-se os termos das 

contrarrazões apresentadas; 9 – Medida Cautelar n.º 1146311/14 – certidões liberatórias. A 

solicitação, em que pese ainda não apreciada, já redundou em medidas administrativas, com 

repercussão e desdobramentos positivos; 10 – Contas do Governo do Estado 2015. Em reunião 

com o Relator designado, franqueou-se o acompanhamento das movimentações relativas às 

contas do Governador, designando-se o servidor Ralph N. Biscouto; 11 – Reunião Rede de 

Controle. Informou-se a criação de nova comissão – “legislativa” e a composição das demais; 12 

– Sistemática de encaminhamento de ofícios às Procuradorias de Contas – registro nos 

relatórios do MPC – normatização para a produção de atos, guarda e arquivamento. 

Comunicação; 13 – Adequações de necessidades do MPC nos sistemas informatizados. 

Solicitação de encaminhamento de sugestões; 14 – Regime remuneratório. Apresentação da 

conclusão dos estudos; 15 – Comunicados gerais: a. substituição de servidor; b. servidor novo; 

c. definição das designações será realizada em março; d. chamada de artigos da Revista do 

MPC-PR; e. Relatório do TCE-PR acerca de ações judiciais que envolvam o controle externo; f. 

adequações normativa frente às novas entidades: será formulada minuta de Instrução de 

Serviço, sob supervisão da Dra. Célia Kansou. ENCERRAMENTO. A reunião foi encerrada as 

18:00, lavrando-se a presente ata. 
  
  
 


