12ª 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 Fernandes não
participou da reunião, por estar em gozo de férias. O Procurador de Contas Patrick Bezerra Mesquita não
participou da reunião, pois está em treinamento fora de Belém.
No dia vinte e três de outubro de dois mil e dezenove, às dez horas, na sala de reunião do MPC/PA, foi
realizada a décima segunda reunião deste ano do Colégio de Procuradores de Contas, onde foram
deliberados os seguintes assuntos:
1.
Plano de Ação do CAO – a Procuradora de Contas Deíla Barbosa Maia explanou o plano, enviado
anteriormente a todos os membros na data da última reunião. Foram feitas considerações a respeito e foi
aprovado por todos, sendo necessário fazer posteriores ajustes no Planejamento Estratégico;
2.
Plano de Fiscalização – foi deliberado que o Planejamento Estratégico do MPC PA deverá ser
modificado neste ponto para tirar esta atribuição do CAO, uma vez que é uma atividade-fim, tendo sido
modificado pelo Colégio de Procuradores a minuta enviada pela Procuradora Deíla Barbosa Maia, que passou
a ser de responsabilidade da Procuradora-Geral de Contas, Silaine Karine Vendramin, que fará uma nova
minuta, a ser analisada futuramente pelo Colégio de Procuradores. Foi deliberado também que a
denominação do Plano de Fiscalização deverá ser alterada no Planejamento Estratégico do MPC para Plano
de Atuação do MPC;
3.
Plano de Ação de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho – foi aprovada pelo Colégio de
Procuradores, após modificações e adequações de prazos;
4.
Data da próxima reunião – será feita em 18 de novembro de 2019, às 10 horas, na sala de reuniões
do MPC, onde será discutido o Plano de Ação sobre o Controle Social, dentre outros assuntos.
E, nada mais havendo a tratar, às 12:00 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, 23 de outubro de 2019.
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