8ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE CONTAS
EXERCÍCIO 2019

Presentes: Silaine Karine Vendramin, Felipe Rosa Cruz, Guilherme da Costa Sperry 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 Stanley Botti não pode participar
da reunião, por motivo de força maior. O Procurador de Contas Patrick Mesquita está em gozo de férias.
No dia nove de setembro de dois mil e dezenove, às dez horas, na sala de reunião do MPC/PA, foi realizada
a oitava reunião deste ano do Colégio de Procuradores de Contas, onde foram deliberados os seguintes
assuntos:
1. Compra do imóvel para ampliação do MPC PA - a PGC expôs aos procuradores a oportunidade de
compra de um imóvel, na avenida Nazaré, defronte ao MPC/PA, para futura expansão do órgão e
acomodação dos novos servidores, tendo sido aprovado por unanimidade, desde que observadas as
exigências legais cabíveis, em especial a lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes. A PGC irá dar
prosseguimento aos trâmites administrativos necessários;
2. Selo comemorativo aos 60 anos do MPC/PA – a PGC enviou uma minuta de resolução a este respeito
anteriormente, mostrando os modelos de selo disponíveis para deliberação posterior, tendo sido
escolhido o 2º modelo, com a sugestão de inserir a legenda, abaixo da foto do prédio: “Edifício-sede
do MPC/PA”;
3. Medalha comemorativa aos 60 anos do MPC/PA – a PGC apresentou 4 modelos de medalhas para
apreciação dos procuradores. O modelo mais apreciado foi o que tem o contraste dourado com
prateado, tendo sido sugerido colocar o fundo mais dourado/ouro. Foi sugerido também incluir nesta
mesma contratação a confecção de “bottom” do MPC/PA e ainda seguir o modelo das medalhas do
TCE/PA, com um dourado mais reluzente;
4. Calendário de 2020 em comemoração aos 60 anos do MPC/PA – a PGC mostrou o modelo de
calendário, que foi aprovado por todos;
5. 2ª Caminhada do MP contra a corrupção – a PGC informou que será feita em 15 de dezembro de
2019, no Parque do Utinga, mesmo local do ano passado, tendo sido aprovado por todos;
6. Concurso de poesias para os servidores sobre os 60 anos do MPC/PA – a PGC apresentou a ideia do
concurso de poesias para servidores, sendo que as selecionadas serão publicadas no livro de
comemoração aos 60 anos do MPC/PA;
7. Resolução de distribuição processual – a PGC apresentou a minuta previamente, consolidando as
alterações sobre a distribuição processual, mas se concluiu que é necessário mais tempo para análise,
bem como uma exposição a ser realizada pelo Departamento de Tecnologia da Informação e
Secretaria Processual, apresentando os principais problemas que surgem no dia a dia;

8. Data da próxima reunião – a próxima reunião ficou marcada para o dia 23 de setembro de 2019, às
10 horas, na sala de reuniões do MPC, para tratar do assunto da distribuição processual e outros que
surgirem;
E, nada mais havendo a tratar, às 12 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, 09 de setembro de 2019.

SILAINE KARINE VENDRAMIN
Procuradora-Geral de Contas

GUILHERME DA COSTA SPERRY
Procurador de Contas

DEÍLA BARBOSA MAIA
Procuradora de Contas
Secretária do Colégio

FELIPE ROSA CRUZ
Procurador de Contas

