ATA DA 4ª REUNIÃO VIRTUAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES

Aos 20 dias do mês de abril de 2020, precisamente às 18h45min, em ambiente
virtual (Whatsapp – grupo “Procuradores MPC”), o Procurador-Geral de Contas
do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, o Dr. Guilherme da Costa
Sperry, convocou a quarta reunião virtual do Colégio de Procuradores de
Contas. Havendo o quórum necessário, deu-se início à reunião, estando
Vendramin, Felipe Rosa Cruz, Patrick Bezerra Mesquita, Stephenson Oliveira
Victer, Deíla Barbosa Maia, Stanley Botti Fernandes e Danielle Fátima Pereira
da Costa. O presidente do Colégio apresentou a ordem do dia: 1) alteração da
Resolução nº 26/2019 - MPC/PA - Colégio, que dispõe acerca da
distribuição dos processos sujeitos a registro, para viger apenas no
período em que estiverem suspensas as atividades presenciais do órgão
em razão da pandemia do COVID-19; 2) Sugestão a ser levada ao TCE/PA
quanto à forma de envio dos processos ao MPC/PA - digital/físico e/ou
parcial/integral - também durante a pandemia, a fim de evitar a exposição
ao vírus. Apresentada e discutida a matéria, entendeu-se: 01) Por
unanimidade, pela alteração temporária da Resolução nº 26/2019 - MPC/PA Colégio, a fim de que os processos sujeitos a registro fossem distribuídos,
seguindo a regra do sorteio, de forma igualitária entre todas as procuradorias.
A procuradora de Contas Danielle da Costa voluntariou-se para minutar a
alteração; 02) Que o encaminhamento dos processos sujeitos a registro fosse
feito de forma preferencialmente digital, na medida das possibilidades
técnicas/humanas do TCE/PA, vencidos, no ponto, os Procuradores Silaine
Karine Vendramin, Stanley Botti Fernandes e Deíla Barbosa Maia, que
sugeriram o envio exclusivamente de forma digital e integral. Quanto aos
processos de contas, sugeriu-se, à unanimidade, que o encaminhamento se
desse exclusivamente de forma digital, com a integralidade dos autos. Nada
mais havendo a deliberar, o presidente encerrou a reunião, do que eu, Felipe
Rosa Cruz, secretário do colégio, lavrei a presente ata, que vai assinada
eletronicamente por mim e todos os presentes.

Guilherme da Costa Sperry
Procurador-Geral de Contas
Presidente do Colégio
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