
 

ATA DA 5ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE 2016 

Em 1º de agosto de 2016 às 14:30 horas na sala da Procuradoria-Geral ocorreu a 5ª reunião 

ordinária do Colégio de Procuradores do Ministério Público de Contas do Paraná. Aberta a 

reunião sob a Presidência do Procurador-Geral, Dr. Flávio de Azambuja Berti, estavam presentes 

os Drs(as). Elizeu de Moraes Correa, Célia Rosana Moro Kansou, Valéria Borba, Kátia Regina 

Puchaski, Gabriel Guy Léger e Eliza Ana Kondo Langner. Ausentes Dra. Juliana Sternadt Reiner em 

licença especial, ausente Dr. Michael Richard Reiner sem motivo justificado. Os presentes foram  

comunicandos sobre o andamento das questões afetas às providências adotadas pela 

Procuradoria-Geral em face da falta de acesso dos Procuradores às bases de dados do TCE/PR e à 

aplicação da IN 117/16, consoante itens “c”  e “e” da reunião anterior. Deu-se também 

conhecimento sobre os termos da nova Instrução de Serviço 52/16, instituidora do Centro de 

Estudos do MPC/PR . A seguir, procedeu-se à discussão e aprovação de mudança a ser veiculada 

por nova Instrução de Serviço a ser editada pela Procuradoria-Geral, a fim de encaminhar para a 

ciência desta e análise de eventual recurso, processos de retornos (encaminhados ao MPC/PR 

pelo sistema de trâmite como processos “ a serem instruídos”),  oriundos de procuradorias cujo 

titular esteja em licença especial e destinados a procuradorias cujos titulares estejam afastados 

por motivo de férias, evitando-se com isto a perda de prazos recursais, o que vem ocorrendo em 

razão dos termos atuais da IS 49/15.  

 Sem mais assuntos na pauta, encerrou-se a reunião. 

    Curitiba, 01 de agosto de 2016 

 

______________________     _______________________ 

FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI     ELIZEU DE MORAES CORREA 

 

_______________________     ______________________ 

CÉLIA ROSANA MORO KANSOU            VALÉRIA BORBA 

 

 

________________________     _____________________ 

 KATIA REGINA PUCHASKI           GABRIEL GUY LÉGER 

 

    ______________________ 

ELIZA ANA KONDO LANGNER 
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