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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 DO COLÉGIO DE PROCURADORES  

 
 

 
Aos 13 de agosto de 2018 às 14:00 horas na sala de reuniões do Tribunal de Contas do Estado 
do Parana ocorreu a 4ª reunião ordinária 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, Eliza Ana Zenedin Kondo Langner, Juliana Sternadt Reiner e 
Dr. Michael Richard Reiner. 
 
 
Iniciada a reunião passou-se à pauta:  
 
1.) Sobre o 1º item da pauta, os Procuradores foram informados que as demandas 
sobre dados e informações franqueadas via sistemas do TCE/PR serão concentradas 
nos analistas Victor Lima dos Passos e Willian Gregor Michels, habilitados a tanto pelo 
curso de SQL para consultas, concluído pelos mesmos em julho próximo passado. Os 
dois servidores fizeram breves considerações sobre os dados disponíveis e as 
possibilidades de diligências, buscas e cruzamentos passíveis de serem obtidos 
mediante solicitação dos Procuradores.  
  
2.) Sobre o Projeto Especial “Cargos Comissionados”, Dr. Gabriel apresentou 
relatório sobre o andamento dos cronogramas relativos às verificações nas Câmaras 
de Vereadores e Prefeituras. Em relação aos dados já coletados das Câmaras ficou 
definido que entre os dias 14/08/18 a 24/08/18 serão discutidas e definidas estratégias 
uniformes entre as 06 Procuradorias de Contas (uma para cada tópico objeto de 
questionamento no ofício enviado às Câmaras) sobre as ações e medidas a serem 
levadas a efeito pelo MPC/PR quanto ao assunto.  
  
3.) O Procurador-Geral informou aos demais sobre as duas opções de cursos a 
serem feitos pelos assessores no 2º semestre de 2018 (um sobre Controle Social, outro 
sobre Contratações Diretas), ambas já disponíveis, solicitando-se a cada Procurador 
que oriente e cobre seu respectivo assessor quanto ao cumprimento do disposto na IS 
nº 62/2018.  
 
4.) Por último, homologou-se o critério de compensação de distribuição 
entre as 06 Procuradorias de Contas em atendimento ao encaminhamento 
da 3ª reunião do Colégio nos seguintes termos:  4.1) Serão retirados da região 
correspondente à 6ª Procuradoria de Contas (mais oneradas desde janeiro/18) 
repassando  os   mesmos  à   5ª  Procuradoria   de   Contas  (+06 Municípios)  e  à  4ª  
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Procuradoria de Contas  (+ 01 Município) 4.2) Foi aprovado indicativo de extinção 
da regionalização a partir de janeiro/19 com foco em projetos especiais e trabalho de 
inteligência por parte das Procuradorias, devendo ser apresentada a proposta de 
novo modelo a partir da próxima reunião do Colégio;  
 
 
 
  Como assuntos gerais ainda informou-se ao Colegiado sobre as 
mudanças dos dias da semana em que ocorrerão as sessões de julgamento do TCE/PR 
(1ª e 2ª Câmaras e Pleno respectiva nas segundas, terças e quartas-feiras) a partir de 
setembro/18 bem como foi entregue planilha com relação das representações já 
protocoladas pela Procuradoria-Geral em relação aos projetos especiais “médicos 
plantonistas” e “compras de medicamentos” para que cada Procuradoria de Contas 
acompanhe e emita os opinativos/pareceres na sequência procedimental.  
 
 

Curitiba, 13 de agosto de 2018. 
 
 
 
 
___________________________________   _______________________________________ 
     FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI         KATIA REGINA PUCHASKI 
 
 
 
 
___________________________________ ________________________________________ 
              VALÉRIA BORBA                GABRIEL GUY LÉGER 
 
 
 
 
___________________________________     ________________________________________ 
ELIZA ANA Z. KONDO LANGNER  JULIANA STERNADT REINER 
 
 
 
  ___________________________________ 
       MICHAEL RICHARD REINER 
 

   


