PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Procuradoria-Geral do Município

ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR
DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE ARACAJU REALIZADA AOS
VINTE E SEIS DIAS DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZOITO.

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de 2018, às 09:00 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. 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- Apresentação e discussão sobre o estudo efetuado pelo
Procurador Dr. Ivan Maynart, relativo ao pleito junto ao Sr. Prefeito Municipal
objetivando a realização do concurso público para Procuradores Municipais; 2- Discutir
a proposta apresentada pelos Procuradores Dr. Mark Clark e Dr. Paulo de Tarso, relativa
ao comparecimento dos Procuradores à sede desta PGM; 3- 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. Invertendo-se a pauta, esta se iniciou pelo item 2,
relativo à proposta apresentada pelos Procuradores Dr. Mark Clark e Dr. Paulo de Tarso
relativo ao comparecimento a esta sede da PGM, a incidir sobre todos os Procuradores
Municipais, a matéria foi amplamente discutida, mas não se chegou a uma conclusão,
ficando deliberado que na próxima reunião ordinária a ser realizada no próximo dia 06
de fevereiro às 9:00 nesse mesmo local, cada membro do Conselho trouxesse, por
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escrito e assinada, uma síntese do seu posicionamento e da sua sugestão para equacionar
a problematização tratada no referido item dois que foi apreciado em primeiro lugar
nesta reunião. Houve acolhimento unânime dessa proposição feita pelo Presidente do
Conselho. Enfrentando, agora, o que seria o primeiro item a ser discutido nesta reunião
relativo ao estudo efetuado pelo Procurador Dr. Ivan Maynart, após ampla discussão
houve consenso geral no sentido de adotar o estudo apresentado pelo Procurador Chefe
da PEF observando a necessidade de realização de concurso público para Procuradores
Municipais. O estudo mereceu aprovação unânime do Conselho pelo que o Presidente
do Conselho expedirá ofício ao Chefe do Executivo Municipal no sentido do
acolhimento da proposição para a realização de concurso público. Pela ordem pediu a
palavra o Dr. Paulo de Tarso, que sugeriu a criação de uma comissão de
acompanhamento do pedido de realização do concurso público para Procuradores do
Município, com o intuito de prestar esclarecimentos e informações junto à
Administração Municipal. Sugeriu, ainda, que a referida comissão seja composta pelos
Procuradores Dr. Ivan Maynart e Dr. Matheus Brito Meira. A proposta foi aprovada por
unanimidade, inclusive aprovando os nomes dos Procuradores ora nomeados, sem
embargos, evidentemente, da participação do Presidente deste Conselho como membro
nato da referida comissão. No item 3, O que ocorrer, ficou definido que será
providenciada a contratação do serviço de recorte jurídico, ficando o setor de
informática responsável pelo treinamento dos procuradores no sistema Liber, fornecido
pela OAB-Se. Foi determinado, ainda, que a Corregedoria encaminhe para todos os
Procuradores expediente na forma de memorando com o fito de relembrá-los sobre a
existência de normativas que regulam a comunicação das intimações recebidas sobre
processos dos quais não mais sejam responsáveis. Seguindo a pauta no que ocorrer,
detectou-se a necessidade premente de informar ao Sr. Prefeito a situação de deficit de
pessoal no setor Contábil desta Procuradoria, salientando a possibilidade da ocorrência
de danos ao erário na hipótese de não encontrar uma solução. Pela ordem pediu a
palavra Dra. Geilsa, solicitando a inclusão na pauta da próxima reunião deste Conselho
a discussão sobre o Projeto de Lei relativo à desnecessidade da autorização para não
recorrer, com as devidas sugestões dos demais Conselheiros, que deverão ser
apresentadas na próxima assentada que realizar-se-á no dia 06 de fevereiro do corrente
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ano, como aqui já estabelecido. Por fim, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu
por encerrado os 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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