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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 DO COLÉGIO DE PROCURADORES  

 
 

 
Aos 11 de junho às 14:00 horas no gabinete da Procuradoria-Geral do MPC/PR ocorreu a 3ª 
reunião extraordinária 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 Valéria Borba, Kátia Regina Puchaski, Gabriel 
Guy Léger, Michael Richard Reiner e Juliana Sternadt Reiner. Ausente por motivo de férias a 
Procuradora Eliza Ana Zenedin Kondo Langner.  
 
 
Iniciada a reunião passou-se à pauta:  
 
 
1.) Eleição Conselho Superior: homologou-se a indicação dos Procuradores 
Gabriel Guy Léger, Eliza Ana Zenedin Kondo e Michael Richard Reiner para 
integrarem o Conseslho Superior, sendo o mandato deste último de 01 ano e dos dois 
anteriores de 02 anos, sempre a contar de junho/2018. Continuam no Conselho 
Superior a Procuradora Katia Regina Puchaski (até junho/19) e Flávio de Azambuja 
Berti (Presidente). 
  
2.) Projeto Especial “Cargos Comissionados”: apresentado o relatório pelo 
assessor Rafael Correa da Cunha quanto ao andamento do projeto em relação às 
Câmaras de Vereadores definindo-se o dia 31/08/18 como data-limite para conclusão 
dos relatórios sobre as representações que serão protocoladas, dado que já concluído 
o levantamento inicial. Foi informado também que já estão em andamento em todos 
os 06 gabinetes o levantamento quanto às Prefeituras cujo relatório de levantamento 
inicial deverá ser concluído até 31/08/18 para posterior identificação de quais e 
quantas representações serão protocoladas.  
 
3.) Relatório sobre andamento da PPA de responsabilidade da 3ª 
Procuradoria de Contas: a propósito do assunto a Dra. Katia Puchaski informou 
que foram oficiados o Ministério Público com atuação local e o próprio Consórcio 
Intermunicipal. Até o momento foi possível constatar que a figura do “Secretário 
Regional de Educação” fora contratado pelo consórcio sem custos para os Municípios 
da região sendo que suas funções limitam-se apenas a definir estratégias regionais na 
área de educação sem qualquer interferência direta na gestão feita por cada 
Secretário Municipal. Por outro lado, levantou-se informação de que uma “O.S.” foi 
contratada também sem custos para capacitação de servidores públicos em relação 
à realização de concursos públicos. Sugeriu-se à Dra. Katia que promova diligências 
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para identificar a existência ou não de vínculos do “Secretário Regional de Educação” 
com entes da Administração Pública (municipais, estaduais ou federais) antes de 
concluir o PPA. 
 
4.) Quotização (vaquinha) para financiamento da anuidade da 
manutenção do site MPC/PR: definiu-se o prazo de 18/06/18 para o pagamento 
por todos os procuradores do valor da quota referida a partir de informação sobre o 
valor pelo Dr. Michael Reiner. 
 
5.)Nova regionalização implementada em 08.01.18: em face das distorções 
identificadas com base na distribuição para os 06 gabinetes a partir deste ano, o 
grupo decidiu por maioria que será definido um novo critério para redução de tais 
distorções na próxima reunião em 02/07/18.  
  
 
  Concluídas as discussões da pauta, encerrou-se a reunião. 
 
 

 
 

Curitiba, 11 de junho de 2018. 
 
 
 
 
_____________________________________ ________________________________________ 
     FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI         KATIA REGINA PUCHASKI 
 
 
 
 
___________________________________ ________________________________________ 
              VALÉRIA BORBA                GABRIEL GUY LÉGER 
 
 
 
 
___________________________________ ________________________________________ 
       MICHAEL RICHARD REINER   JULIANA STERNADT REINER 
 
 
 
 

   


