
 

ATA DA 6ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE 2016 

Aos 07 de novembro de 2016 às 15:30 horas em Curitiba, ocorreu a 6ª 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, Eliza Ana Kondo Langner, 

Kátia Regina Puchaski, Gabriel Guy Léger e. Ausentes Dr. Michael Richard Reiner e Dra. Juliana 

Sternadt Reiner por motivo de licença especial e férias respectivamente. Iniciada a reunião, 

deliberou-se sobre os seguintes pontos: 1º) aprovação de encaminhamento de ofício à 

Presidência do TCE/PR solicitando expedição de determinação da Corte para que em editais de 

licitações para fornecimento de itens nas áreas de saúde e afins seja incluído o requisito de 

amostras e de necessidade premente que apenas fornecedores cujos produtos atendam às 

normas técnicas possam ter suas propostas aceitas, isto tudo em atenção à recomendação 

administrativa da Promotoria de Justiça de São José dos Pinhais, conforme discutido na reunião 

do Colégio;; 2º) homologação das escalas de férias e sessões de julgamento da 1ª e 2ª Câmaras 

do TCE/PR, com pequena alteração nos dias 05 e 12/09 a serem feitas pelo Dr. Gabriel Guy Léger 

e dos dias 18 e 25/10 a serem feitas pela Dra. Kátia Regina Puchaski, em face de alteração de sua 

programação de férias; 3º) foi informada a estruturação de um Comitê de Comunicação do 

MPC/PR bem como a edição nos  próximos dias de uma instrução de serviço da Procuradoria-

Geral a respeito; 4º) iniciou-se uma discussão sobre alteração nos critérios e forma de 

distribuição de trabalho entre as diferentes Procuradorias de Contas a partir do projeto 

elaborado pela Procuradoria-Geral, definindo-se como premissas para futura decisão definitiva: 

a) mais informações sobre o projeto; b) fixação na nova normativa de nº máximo de 

processos/dia a serem distribuídos para cada Câmara; c) rodízio entre os titulares das diferentes 

Câmaras; d) distribuição dos Procuradores entre as Câmaras com exclusão da possibilidade de 

coincidência de titulares em situação de impedimento/suspeição na mesma Câmara . 

   Curitiba, 07 de novembro de 2016. 
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