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ATA DA 3ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE 2017 
 

Aos 24 de abril de 2017 às 14:30 horas na sala da Procuradoria-Geral ocorreu a 3ª 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 e Juliana Sternadt Reiner. Ausentes 
a Procuradora Célia Rosana Moro Kansou (desconvocada a pedido) e o Procurador Michal 
Richard Reiner com a devida justificativa. Iniciada a reunião, A Dra. Kátia Puchaski, 
presidente da comissão do Planejamento Estratégico do MPC/PR expôs os termos do 
trabalho feito ao longo de um ano e as 05 temáticas a serem distribuídas entre o grupo para 
execução das respectivas tarefas. A seguir, o Procurador-Geral ressaltou a necessidade de 
todos os procuradores levarem a efeito as parcelas que lhes competirem no planejamento 
estratégico, definindo-se as responsabilidades entre os presentes em relação às seguintes 
metas: a) Regulamentar e normatizar três atividades essenciais do MPC (Procurador Elizeu 
de Moraes Correa); b) Mapear os processos de trabalho existentes e efetuar a análise 
(Procuradora Eliza Ana Zenedin Kondo Langner; c) Atuar em conjunto com outras 
instituições de controle social (Procurador Gabriel Guy Leger); d) Implementar norma para 
utilização do PPA que contemple o procedimento para instauração e estrutura para 
tramitação (Procurador Juliana Sternadt Reiner); e) definir as atribuições dos cargos e 
funções do quadro de servidores do MPC (Procuradora Kátia Regina Puchaski); f) 
implementar procedimento de recebimento de representações e denúncias (Procuradora 
Valéria Borba).   
Por fim, definiu-se que será enviado por e-mail e por ofício impresso a cada procurador o(s) 
plano(s) de ação relativo à respectiva meta de sua competência com definição de prazo para 
o atendimento da demanda.  
Sem mais a tratar, encerrou-se a reunião. 
 
   Curitiba, 24 de abril de 2017. 
 
_______________________________  _____________________________ 
       FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI         ELIZEU DE MORAES CORREA 
 
_______________________________  ____________________________ 
        VALÉRIA BORBA    ELIZA ANA ZENEDIN KONDO LANGNER 
 
_______________________________  ______________________________ 
       KATIA REGINA PUCHASKI     GABRIEL GUY LÉGER 
 
  ______________________________    

                    JULIANA STERNADT REINER     


