5ª 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 e Stanley Botti Fernandes
Obs.: A Procuradora de Contas Deíla Barbosa Maia estava ausente por motivo de saúde. Participaram
também os servidores Carolina Martins Victer e Cezar Barroso dos Santos.
No dia vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte, às onze horas e trinta minutos, 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. Distribuição processual para a 8ª PC – foi decidido que a distribuição processual para a 8ª Procuradoria
de Contas será suspensa a partir de hoje;
2. Substituição do titular da 8ª PC – o Procurador de Contas Felipe Rosa Cruz manifestou a intenção de
substituir o titular da 8ª Procuradoria de Contas até o dia 29/02, o que foi aceito por todos;
3. Processo Administrativo Eletrônico – os servidores Carolina Martins Victer e Cezar Barroso dos Santos
apresentaram o cenário atual em relação ao sistema de processo eletrônico e de controle de processo físico
desenvolvido pelo Executivo, tendo sido apresentado o sistema e a forma como vem sendo utilizado. Ficou
decidido que será utilizado o PAE exclusivamente para comunicação com o Executivo, mantendo-se o uso do
eProtocolo. As notícias de fato que chegarem pelo PAE serão impressas e os anexos gravados em CD para
tramitarem fisicamente. Vai ser verificada a existência de outros sistemas de processo eletrônico para
utilização interna, inclusive a viabilidade de cessão do código do PAE. O Treinamento no sistema será
realizado no dia 09/03.
E, nada mais havendo a tratar, às 14:10 horas foi encerrada a reunião, tendo sido lavrada a presente ata pela
Procuradora-Geral de Contas Silaine Karine Vendramin, que segue assinada por todos os presentes.

Belém, 21 de fevereiro de 2020.
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