REUNIÃO DO COLÉGIO DOS PROCURADORES

Presentes: Silaine Vendramin, Felipe Rosa Cruz, Guilherme da Costa Sperry, Patrick Mesquita,
Stanley Botti, Stephenson Victer, Deíla Barbosa Maia.
Aos trinta e um dia dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dez horas, na sala de reunião
do MPC PA, foi realizada a décima quarta reunião do Colégio de Procuradores deste ano, onde
foram deliberados os seguintes assuntos:

1. Atas das reuniões do Colégio – conforme deliberação anterior, foi escolhida a
Procuradora de Contas Deíla Barbosa Maia para esta função, tendo sido assinada por
todos uma Resolução específica para esta questão;
2. Coordenação do Estágio – foi deliberado que o Conselho deverá designar um
Procurador de Contas para esta função. Logo após a reunião, foi convocada uma reunião
do Conselho para esta finalidade;
3. Resolução de instituição da Ouvidoria – o Procurador de Contas, dr. Guilherme da Costa
Sperry, enviou previamente por e-mail a minuta da resolução. Foi lida a íntegra da
resolução durante a reunião e feitas as sugestões acerca da redação final. Foi aprovada
por unanimidade e encaminhada para publicação. ´
4. Palestra com o professor dr. Fernando Scaff – o Procurador de Contas, dr. Stanley Botti,
conversou com o prof. Scaff, o qual sugeriu o dia 13 de novembro de 2018, na parte da
tarde e o Colégio aprovou, por unanimidade, a data para a realização do evento, que
poderá ser realizado em conjunto com o TCE PA. O CEAF fará a interlocução com a Escola
de Contas do TCE PA para viabilizar as providências necessárias para a realização do
evento.
5. Planejamento Estratégico – a servidora do TCE PA, dra. Lilian Bendahan, disponibilizada
para o desenvolvimento do Planejamento Estratégico do MPC PA, através de Termo de
Parceria, fez uma exposição acerca da minuta já construída, para início das discussões
no Colégio de Procuradores.
E, nada mais havendo a tratar, às 14 horas, encerramos a presente ata, que vai
assinada por todos.
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