5ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE CONTAS
EXERCÍCIO 2019

Presentes: Silaine Karine Vendramin, Guilherme da Costa Sperry, Stanley Botti Fernandes, Felipe Rosa Cruz
e Deíla Barbosa Maia (Secretária).
Obs.: O Procurador de Contas Stephenson Oliveira Victer, licenciado nos termos da Portaria nº
389/2018/MPC/PA, esteve presente na reunião. O Procurador de Contas Patrick Bezerra Mesquita não pode
participar por motivo de força maior.

No dia três de junho de dois mil e dezenove, às dez horas, na sala de reunião do MPC/PA, foi realizada a
quinta reunião deste ano do Colégio de Procuradores de Contas, onde foram deliberados os seguintes
assuntos:
1. Proposta de Alteração da Resolução nº 19/2016-MPC/PA-Colégio – o Procurador de Contas Stanley Botti
Fernandes fez proposta de alteração da referida Resolução, tendo sido discutida por todos e aprovada;
2. Planejamento Estratégico – Sistema de Planejamento e Gestão (SPG) – a Procuradora-Geral de Contas
Silaine Karine Vendramin fez a leitura da minuta de Resolução que institui o Sistema de Planejamento e
Gestão, tendo sido aprovada pelo Colégio;
3. Plano de Capacitação do MPC/PA – o Procurador de Contas Stanley Botti Fernandes enviou previamente
para os membros a minuta do Plano de Capacitação, a qual foi aprovada por todos;
4. Substituição Procuradorias/Férias – considerando as férias, no período de 24 de junho a 14 de julho de
2019, do Procurador de Contas Felipe Rosa Cruz, o qual responde por 3 (três) procuradorias, ficou decidido
que o mesmo será substituído pelos Procuradores de Contas Patrick Mesquita (na 1ª Procuradoria de
Contas), e Stanley Botti Fernandes (na 3ª Procuradoria de Contas) e Deíla Barbosa Maia (na 6ª Procuradoria
de Contas);
5. Regimento Interno do Conselho Superior do MPC/PA – ficou adiada esta pauta para uma reunião
específica do Conselho, bem como também para a avaliação do estágio probatório de membro, agendada
para 07 de junho de 2019 às 10 horas, na sala de reunião do MPC/PA;
6. Data da próxima reunião do colégio: ficou decidido que a próxima reunião do Colégio será no dia 28 de
junho de 2019 às 10 horas;
7. Bens patrimoniais nos gabinetes – a Procuradora-Geral de Contas Silaine Karine Vendramin informou que
será feita conferência dos bens patrimoniais localizados nos gabinetes para atualização do sistema, inclusive
no que se refere aos livros adquiridos pelo MPC/PA. Os trabalhos ocorrerão conforme agenda a ser definida
com os chefes de gabinete;
8. Análise do PPA – as metas propostas pelo Departamento de Finanças e Planejamento para o PPA 20202023 do MPC/PA foram revistas e aprovadas pelos membros;

9. Contas de governo de 2018 – foi feita uma análise da atuação do MPC/PA em relação às contas de
governo de 2018.
E, nada mais havendo a tratar, às 14 horas foi encerrada a reunião, tendo sido lavrada a presente ata pela
Procuradora de Contas Deíla Barbosa Maia - Secretária do Colégio de Procuradores de Contas, que segue
assinada por todos os presentes.
Belém, 03 de junho de 2019.
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