PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Procuradoria-Geral do Município

ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR
DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE ARACAJU REALIZADA AOS
DEZOITO DIAS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de 2017, às 08:45 horas, reuniram-se na
sala do Procurador-Geral do Município de Aracaju Dr. Netônio Bezerra Machado e sob
a presidência deste, os componentes do Conselho Superior dos Procuradores do
Município de Aracaju, a saber: O Subprocurador Geral Thiago Carneiro S. Santos, a
Corregedora Geral, Geilsa Alves Almeida; o Procurador-Chefe da Procuradoria
Especializada Fiscal, Ivan Maynart Santos Rodrigues; a Procuradora-Chefe da
Procuradoria Especializada de Atos e Contratos Administrativos, Ana Virgínia Ramos
Conceição Mota; o Procurador-Chefe da Especializada Trabalhista, Antônio Maurício
Teles Machado. a Procuradora-Chefe da Procuradoria Especializada do Meio Ambiente,
Patrimonial e Urbanismo, Taisa Oliveira de Souza; o Procurador-Chefe da
Especializada Cível, Samuel Spontam de Carvalho e o Conselheiro membro Mark Clark
Melo Lima. Ausente justificadamente o Conselheiro Procurador Paulo de Tarso Souza
Sampaio. A sessão de hoje está a se realizar em caráter ordinário, a sua convocação
previu como pauta: 1-Apreciação do termo de recomendação elaborado pelos
representantes da Classe de Procuradores Dr. Mark Clark e Dr. Paulo de Tarso, como
definido na anterior reunião do Conselho, sobre o comparecimento dos Procuradores à
sede da Procuradoria; 2- Sobre ofício a ser encaminhado pelo Procurador-Geral desta
PGM para o Prefeito Municipal, pleiteando a realização de concurso para Procuradores,
havendo necessidade de exposição mais detalhada sobre essa situação; 3- Instituição de
ponto de servidores; 4- Obrigação de cada Chefe de Setor apresentar ao Setor de pessoal
a folha de pontos dos servidores subordinados; 5- Agradecimento do Procurador-Geral
aos demais Procuradores e os votos de um bom Natal e um Ano Novo feliz; 6- O que
ocorrer. O Presidente, havendo quórum, abriu a sessão e passou a palavra à Conselheira
Geilsa Almeida para leitura da Ata da reunião anterior, que submetida à apreciação do
Colegiado foi aprovada, por unanimidade. Em seguida foi iniciada abordagem para a
matéria pautada para esta reunião. Em relação ao item 1 – Apreciação do termo de
recomendação elaborado pelos representantes da Classe de Procuradores Dr. Mark
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Clark e Dr. Paulo de Tarso, como definido na anterior reunião do Conselho, sobre o
comparecimento dos Procuradores à sede da Procuradoria. Tendo em vista até este
momento a ausência dos Procuradores Mark Clark e Paulo de Tarso, nesta reunião,
passa-se ao item 2 da pauta relativo ao pleito a ser formulado ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal para a realização de concurso de Procuradores. Pela ordem pediu a palavra o
Procurador Ivan Maynart, que se comprometeu a trazer à análise deste Conselho, na
próxima reunião, um estudo sobre essa matéria, com que concordaram os Conselheiros
presentes. Quanto ao item 3- Instituição de ponto dos servidores, foi aprovado, por
unanimidade, o modelo “Controle de frequência” que já vem sendo adotado pela
Prefeitura de Aracaju, cujo modelo será encaminhado eletronicamente para as chefias
das especializadas e outros setores. Já agora com o comparecimento do Procurador
Mark Clark, apreciaremos o item 1- relativo ao comparecimento dos Procuradores à
sede da Procuradora. Sobre esta matéria o Procurador Mark Clark apresentou à
consideração deste Conselho três laudas digitalizadas versando sobre a matéria, e este
Procurador-Geral determinou que fossem distribuídas cópias dessas considerações
apresentadas pelo referido Procurador a todos os Conselheiros para análise e definição
na próxima reunião. Quanto ao item 4- ficou acordado que cada Chefe das
Especializadas e de outros setores apresentará a folha de ponto de frequência
mensalmente ao setor de pessoal. No item 5, o Procurador-Geral agradeceu aos
Procuradores desta PGM a colaboração que vêm prestando no desempenho de suas
funções com o espírito republicano e o sentimento de companheirismo e fraternidade
que tem presidido as relações entre os mesmos Procuradores entre si e notadamente em
relação ao Procurador-Geral. Aproveita a oportunidade, ainda, para desejar a todos um
Feliz Natal e um Ano Novo com a realização de sonhos acalentados por todos e de cada
um dos Procuradores, esperando que o Novo Ano seja ainda mais rico de fraternidade,
de amor ao próximo, e consciência da relevância do papel exercido por cada um de nós
nas diversas funções que exercem e que venham a exercer, contribuindo para a
formação consistente de uma cidadania calcada de ética e na afirmação da dignidade
humana. Em seguida passamos ao item 6 – “o que ocorrer”, com a palavra o Procurador
Samuel Spontam que desejou um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos os
Procuradores. Por fim, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrado os
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trabalhos. Eu, Tatyana Lira Santana, Assessora Técnica desta Procuradoria Geral do
Município, incumbida de secretariar os trabalhos do Conselho, subscrevo esta
Ata_____________________________, que também vai assinada pelo Presidente dos
Trabalhos e pelos Membros do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Município
de Aracaju.

Netônio Bezerra Machado
Presidente do Conselho Superior da PGM
Procurador-Geral do Município de Aracaju

Thiago Carneiro S. Santos
Subprocurador Geral

Ivan Maynart Santos Rodrigues
Procurador Chefe da Procuradoria
Especializada Fiscal

Antônio Maurício Teles Machado
Procurador Chefe da Procuradoria
Administrativa e Trabalhista

Samuel Spontam de Carvalho
Procurador Chefe da Procuradoria
Especializada Cível

Geilsa Alves Almeida
Corregedora Geral

Ana Virgínia Ramos C. Mota
Procuradora Chefe da Procuradoria
Especializada de Atos e Contratos Atos
Contratos Administrativos

Taísa Oliveira de Souza
Procuradora Chefe da Procuradoria
do Meio Ambiente, Patrimonial e Urbanismo

Mark Clark Melo Lima
Procurador representante da categoria

Paulo de Tarso Souza Sampaio
Procurador representante da categoria
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