4ª 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
No dia sete de fevereiro de dois mil e vinte, às nove horas, na sala de reunião do MPC/PA, foi realizada a
quarta reunião deste ano do Colégio de Procuradores de Contas, onde foram deliberados os seguintes
assuntos:
1. Apresentação do JUSPREV – o representante do JUSPREV, Sr. Fabio Roger de Souza, fez uma apresentação
acerca do plano para os procuradores;
2. Regimento Interno do MPC/PA – os servidores Karen Loureiro Lima e Elton Jonas Pereira da Silva fizeram
uma apresentação acerca das minutas de Regimento Interno elaboradas, tendo sido aprovada a que delineia
as competências e aspectos gerais do órgão, deixando a cargo de resoluções específicas os respectivos
detalhamentos de funções;
3. Alteração da Resolução nº 07/2017 que regulamenta a instauração e tramitação do Procedimento
Apuratório Preliminar (PAP) – após deliberação, a minuta apresentada foi aprovada com algumas alterações;
4. Treinamento sobre o Processo Administrativo Eletrônico (PAE) – a PGC sugeriu a data de 19 de fevereiro
do corrente ano, às 10 h, no salão Nobre do MPC/PA para a realização do referido treinamento, o que foi
aceito por todos. Neste treinamento, participarão, prioritariamente, os membros e um ou dois servidores
por gabinete;
5. Suspensão de distribuição processual para o futuro PGC – foi aprovada a suspensão da distribuição
processual para o futuro Procurador-Geral de Contas Guilherme da Costa Sperry, por 30 dias antes assumir
o cargo. Tal norma ficará também prevista no Regimento Interno.
E, nada mais havendo a tratar, às 13:30 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, 07 de fevereiro de 2020.
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