REUNIÃO DO CONSELHO DOS PROCURADORES
Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dez horas, no
Salão Nobre do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, sito à
Avenida Nazaré, setecentos e sessenta e seis, foi realizada a Segunda
reunião do Conselho de Procuradores do ano de dois mil e dezoito, aberta
ao público, conforme publicação no Diário Oficial do Estado do Pará do dia
sete de junho de dois mil e dezoito. Presentes os membros do Conselho
Superior de Contas do Estado do Pará, Dra. Silaine Vendramin, Dr. Felipe
Rosa Cruz (em substituição), Dr. Guilherme da Costa Sperry e Dr.
Stephenson Oliveira Victer. Presentes também, dada a relevância da
matéria, os Procuradores de Contas, Dr. Patrick Bezerra Mesquita, que
mesmo em gozo de licença-prêmio participou da reunião, e Dr. Stanley
Botti Fernandes. Ausente a Procuradora de Contas Dra. Deíla Barbosa Maia
que estava a representar o Ministério Público de Contas do Estado do Pará
na reunião da Rede de Controle. Presentes ainda os representantes da
Sociedade Civil, Sra. Saanaé do Socorro Silva Ribeiro, CPF nº 396.717.12215 e Sr. Miguidônio Inácio Loiola Neto, CPF nº 969.237.922-15 cujas
presenças foram registradas em lista anexa a esta Ata. Iniciados os
trabalhos, foram deliberados os seguintes assuntos: 1 – Autorização da
realização do Concurso de Servidores e Membro do Ministério Público de
Contas do Estado do Pará – o Conselho de Procuradores autoriza a
realização de Concurso de Servidores e Membro do Ministério Público de
Contas do Estado do Pará. 2 – Declaração de Impedimento– Autorizado o
certame, a Procuradora Geral de Contas, Dra. Silaine Vendramin, declarou
seu impedimento para composição da Comissão do Concurso, informando
que tem parentes que participarão do certame, momento em que se
manifestam de igual forma os procuradores Dr. Patrick Bezerra Mesquita
e Dr. Stephenson Oliveira Victer. 3 – Substituição da Procuradora Geral na
Presidência da Comissão do Concurso - A Procuradora Geral de Contas,
Dra. Silaine Vendramin, esclareceu que diante de seu impedimento e
obedecendo o estatuído pela Resolução do Colégio de Procuradores nº
02/2018 MPC/PA, deve-lhe substituir na Presidência da Comissão, o seu
substituto imediato, Dr. Guilherme da Costa Sperry. 4 - Declaração de
membros aptos para compor a Comissão do Concurso– A Procuradora
Geral, Dra. Silaine Vendramin, declara aptos para compor a Comissão do
Concurso os Procuradores de Contas: Dr. Felipe Rosa Cruz, Dr. Guilherme
da Costa Sperry, Dra. Deíla Barbosa Maia e Dr. Stanley Botti. 5 – Votação
da Comissão do Concurso - Aberta a votação dos membros para a
composição da Comissão, que ficou composta, por unanimidade, da
seguinte forma: Presidência: Dr. Guilherme da Costa Sperry. Membros
Titulares: Dr. Felipe Rosa Cruz, Dra. Deíla Barbosa Maia; e Dr. Stanley
Botti, como Membro Suplente. 6 – Votação de servidor para composição da
Comissão: Foram eleitos por unanimidade a Auxiliar Ministerial de Controle
Externo, Sra. Lúcia Helena Lima Costa, e o Agente Operador de Veículos,

Sr. Jair Dias da Silva, este como suplente. 7 – Representação da Ordem dos
Advogados do Brasil – Seção Pará na Comissão do Concurso - Para formação
final da Comissão será enviado Ofício à Ordem do Advogados do Brasil –
Seção Pará, que deverá indicar dois representantes, sendo um titular e
um suplente. 8 – Sugestão de prova oral para a vaga de membro – O Dr.
Felipe Rosa Cruz, sugeriu a realização de prova oral para a vaga de
membro, tendo em vista ser utilizado atualmente nos concursos para
preenchimento de vaga deste porte, o que foi acolhido de forma unanime.
09 – Aproveitamento dos estudos realizados pela Comissão antiga - A
Procuradora Geral, Dra. Silaine Vendramin, sugeriu que sejam
aproveitados os estudos realizados pela antiga comissão com o fito de
maior celeridade na realização do certame, o que foi anuído por todos os
membros presentes. Por fim, foi concedida a palavra àqueles que dela
quisessem fazer uso, momento em que a Sra. Saanaé do Socorro Silva
Ribeiro e o Sr. Miguidônio Inácio Loiola Neto formularam perguntas aos
componentes do Conselho sobre a realização do certame que, de pronto,
ficou esclarecido que no momento oportuno, como vem sendo feito desde
o início, será dada ampla transparência e divulgação das deliberações que
forem sendo tomadas pela comissão do concurso, cujas reuniões
continuarão públicas. Não existindo mais manifestações, a ProcuradoraGeral encerrou às dez horas e quinze minutos esta reunião que foi lavrada
na presente ata. Lido este instrumento assinam. ///////
Belém, 13 de junho de 2018.
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