3ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE CONTAS
EXERCÍCIO 2020
Presentes: Silaine Karine Vendramin, Felipe Rosa Cruz, Guilherme da Costa Sperry, Patrick Bezerra Mesquita,
Stephenson Oliveira Victer, Deíla Barbosa Maia e Stanley Botti Fernandes
Obs.: A Dra. Danielle Fátima Pereira da Costa, aprovada em 1º lugar no concurso para Procurador de Contas
do MPC/PA, participou da reunião como ouvinte.
No dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e vinte, às dez horas, na sala de reunião do MPC/PA, foi realizada
a terceira reunião deste ano do Colégio de Procuradores de Contas, onde foram deliberados os seguintes
assuntos:
1. Nova sede do MPC/PA – foram retomadas as discussões, iniciadas em maio de 2019, acerca da
necessidade (ou não) de ampliação das instalações do MPC/PA em razão do incremento do número de
servidores previsto para os próximos anos. Tendo em vista o considerável número de variáveis que
influenciam na decisão, resolveu-se pela realização de estudos técnicos para avaliar os limites, implicações e
viabilidade de se proceder a reformas no atual prédio em contraposição à aquisição de outro imóvel. Para
tanto, o próximo PGC, Dr. Guilherme da Costa Sperry, criará uma comissão de trabalho;
2. Plano de Controle Social – após deliberações e alterações, foi aprovado pelo Colégio de Procuradores;
3. Planejamento da Ouvidoria – foi aprovada a minuta apresentada;
4. Plano de Atuação do MPC/PA – a minuta previamente enviada foi aprovada.
E, nada mais havendo a tratar, às 13 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, 24 de janeiro de 2020.
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