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ATA DA 4ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE 2017 
 
 
 

Aos 05 de junho de 2017 às 14:00 horas na sala da Procuradoria-Geral ocorreu a 4ª 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, Gabriel Guy Léger, Célia Rosana Kansou, Michael 
Richard Reiner e Juliana Sternadt Reiner.. Iniciada a reunião, foi definido: 1º) A servidora 
Myikaella Melo estará à disposição do gabinete do Procurador Michael a partir de 12/06/17; 
2º) os procuradores convocarão seus assessores e estagiários para estarem presentes no 
evento de entrega do mapeamento dos 399 Municípios do Estado em relação às metas do 
PNE, dia 19/06/17 às 10:00 hrs no prédio histórico da UFPR na Praça Santos Andrade; 3º) foi 
eleita a Procuradora Kátia Puchaski (suplente Dr. Gabriel Guy Léger) para o Conselho 
Superior do MPC/PR em substituição à Procuradora Eliza Ana Zenedin Kondo; 4º) reafirmou-
se a previsão de entrega de memoriais pelos Procuradores em face do iminente julgamento 
de Agravo do Estado contra liminar obtida pelo MPC/PR em mandado de segurança cuja 
minuta será elaborada pela Procuradoria-Geral; 5º) Em relação ao Planejamento Estratégico, 
aferiu-se o andamento dos planos de trabalho assumidos pelos procuradores na reunião de 
26/04/17 nos seguintes termos: 5.1) Dr. Elizeu (regulamentação de 03 atividades essenciais 
do MPC/PR): pediu adiamento para reunião de agosto/17; 5.2) Dra. Eliza (mapeamento dos 
processos de trabalho) com início de exame feito mas com necessidade de questionário 
elaborado pelo diretor de secretaria Paulo Fernandes e já encaminhado para todos os 
servidores e procuradores; 5.3) Dr. Gabriel (atuação conjunta com outras instituições) com 
participação em eventos e aproximação do Observatório Social, do MP Estadual, da 
CGE/Controle Social, CREA/PR e FIEP/CIFAL; 5.4) Dra. Juliana (normatização do PPA) com 
definição pelo grupo de que o expediente será procedimentalizado em papel para garantir 
sigilo das investigaçõeos mas com programa digital de controle do trâmite já desenvolvido 
pela DTI e a ser encaminhado pela procuradora; 5.5) Dra. Kátia (definição de cargos e 
funções) com questionário já respondido por servidores e a ser respondido pelos 
procuradores até o dia 12/06/17; 5.6) Dra. Valéria (implementação de procedimento para 
recebimento de denúncias) com levantamento da normatização já existente e compromisso 
de apresentação de minuta na reunião de agosto/17. 
Sem mais a tratar, encerrou-se a reunião. 
 
   Curitiba, 05 de junho de 2017. 
 
_______________________________  _____________________________ 
       FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI         ELIZEU DE MORAES CORREA 
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_______________________________  _______________________________ 
        VALÉRIA BORBA    ELIZA ANA ZENEDIN KONDO LANGNER 
 
_______________________________  ______________________________ 
       KATIA REGINA PUCHASKI     GABRIEL GUY LÉGER 
 
_______________________________     ______________________________ 

CÉLIA MORO KANSOU                            MICHAEL RICHARD REINER 
 

   _______________________________ 
JULIANA STERNADT REINER     


