
ESTADO DE SERGIPE

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
CONSELHO SUPERIOR DAADVOCACIA-GERAL DO ESTADO

ATA DA CENTÉSIMA OITAVA REUNIA

ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR D

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO

Ao 13 (treze) dia do mês de março d<

2013, às 14:30 h, na sede da Procuradoria-Geral do Estado, fo.

aberta a Centésima Oitava Reunião Ordinária do Conselho Superio:

da Advocacia-Geral do Estado, com a presença do Procurador-Gera:

do Estado, Márcio Leite de Rezende; da Subprocuradora-Geral d<

Estado, Conceição Maria Gomes Ehl Barbosa; da Corregedora-Gera!

da Advocacia-Geral do Estado, Carla de Oliveira Costa Meneses, <

dos Conselheiros eleitos Mario Rômulo de Melo Marroquim

Vinicius Thiago Soares de Oliveira e Túlio Cavalcante Ferreira

Além da presença do presidente da APESE, Pedro Durão, e d<

procurador Augusto Carlos Cavalcante Melo.

1- 0 Presidente do Conselho deu inicie

à reunião com a leitura da pauta, da qual constam os seguinte:

itens: \.
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1. Posse dos membros eleitos titulares e suplentes do

Conselho Superior

2. Apresentação do "ambiente virtual" Conselho aos novos

membros do Conselho Superior

3. Deliberação do calendário de reuniões do Conselho

Superior para o biênio 2013/2014
4. Fedistribuição de processos dos conselheiros eleitos

para o biênio 2011/2012

5. Apresentação do Boletim Estatístico de 2012

6. Apreciação de proposta de adoção de novo modelo de ata

7. O que ocorrer.

2- Em seguida, o Presidente do Conselho

deu as boas vindas aos novos membros eleitos, diante da

renovação do quadro de Conselheiros, bem como enaltecendo a

importância deste órgão superior como instância de interesses

internos da própria Casa. Destacou ainda que este órgão

Colegiado alcançou um estágio inédito em aprimoramento logístico

e estrutural, bem como em seu funcionamento e organização,

convidando todos a consolidar um costume de soberania do

Conselho.

Dada a palavra aos demais membros, a Cons. Conceição

Barbosa deu as boas vindas aos três novos conselheiros,

destacando não haver diferença entre os membros titulares e

suplentes, enaltecendo o enriquecimento dos assuntos tratados nc

Colegiado. A Secretária do Conselho e Conselheira Carla Costa

também saudou os novos Conselheiros, pondo-se à disposição para

quaisquer esclarecimentos.

Usou da palavra também o Cons. Vinicius

Thiago, endossando tudo que já foi dito anteriormente, e

destacou que o Conselho poderia ser um órgão mais ousado m

defesa da própria carreira em si, uma vez que hoje é visto come
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órgão técnico.

Passada a palavra ao Cons. Mari

Marroquim, inicialmente o mesmo destacou o excelent

comparecimento dos procuradores ao processo eleitoral. Alé

disso, afirmou que o Conselho poderia ser um órgão auxilia

interno de reestruturação da parte interna da PGE, deliberanc

decisões que levem ao aperfeiçoamento da parte estrutural

Finalizou chamando a atenção para uma participação maior c

classe.

Por conseguinte, usou da palavra

Cons. Túlio Cavalcante para agradecer a recepção pelos demai

membros, afirmando ainda que é uma honra representar a classe,

que vem com o intuito de somar ao órgão colegiado.

0 Presidente do Conselho recordou que

após a conclusão do processo eleitoral democrático para escolh

dos membros do Conselho, iniciado em 15 de janeiro de 2013, fo

consagrado o seguinte resultado, tendo como ordem d

classificação:

Ia - Mario Rômulo de Melo Marroquim 39 votos

2a - Vinicius Thiago Soares de Oliveira 37 votos

3a - Túlio Cavalcante Ferreira 11 votos
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Em seguida, a secretaria do Conselho

lavrou os termos de posse respectivos, havendo o Conselheiro

Presidente confirmado a investidura dos eleitos, restando

empossados os Conselheiros Mario Rômulo de Melo Marroquina e

Vinicius Thiago Soares de Oliveira, como membros titulares e

empossado o Conselheiro Túlio Cavalcante Ferreira, como membro

suplente.

3- Ato contínuo, foi apresentado pela

Cons. Carla Costa o "ambiente virtual" do Conselho aos novos

membros do Conselho Superior e à deliberação o calendário de

reuniões do Conselho Superior para o biênio 2013/2014, com pauta

quinzenal na primeira e terceira quarta-feira de cada mês.

0 Cons. Mario Marroquim, por motivos

pessoais, solicitou a análise de viabilidade para alteração do

dia da semana a ser realizada a reunião. Restou aprovada, à

unanimidade, a alteração do dia da semana para reuniões do

Conselho de quarta para quinta-feira, devendo ser apresentado o

calendário na próxima reunião do Colegiado.

4- Em seguida, foi redistribuído o

processo administrativo n° 010.000.00579/2012-0 ao Conselheiro

Mario Marroquim, primeiro na tabela de distribuição deste órgão

colegiado, em virtude de não ter sido apreciado em momento

anterior pelo ex-membro Agripino Alexandre.

Ato contínuo, a Cons. Carla Costa

apresentou questão de ordem, uma vez que foi observado equívoco

procedimental na remessa direta do processo administrativo n°

010.000.05981/2013-6 ao Conselho. Assim sendo, por unanimidade
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(Cons. Márcio Rezende, Cons. Conceição Barbosa, Cons. Carl

Costa, Cons. Mario Marroquim e Cons. Vinícius Thiago),

Conselho converteu em diligência a distribuição do process

administrativo n° 010.000.05981/2013-6, para que os auto

seguissem à via de origem para apreciação do juízo d

retratação, podendo retornar ao Conselho na hipótese de se

mantido o entendimento.

5- Passando para o item seguinte, fo

apresentado pela Corregedora-Geral o Boletim Estatístico d

2012. Por fim, destacou-se que esse boletim servirá para futur

deliberação sobre distribuição do quadro da PGE.

A Corregedora-Geral aproveitou, ainda

para demonstrar aos novos membros o relatório de Correição d,

Procuradoria Especial da Via Administrativa, apresentado na 99

Reunião Extraordinária do Conselho, ocorrida em 26 de março d<

corrente ano.

6- Em continuidade à pauta, fo:

iniciada a apreciação de proposta de adoção de novo modelo d<

ata das reuniões deste Conselho, baseada nas atas elaboradas na:

sessões do Tribunal de Justiça de Sergipe, com escopo d<

acelerar a tramitação processual. Após apresentação do modele

pela Secretária do Conselho, o mesmo foi disponibilizado a todo:

os membros para futura deliberação.

7- Presente o presidente da APESE,

Pedro Durão, o mesmo requereu a palavra para parabenizar os
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novos empossados, desejando sucesso aos novos Conselheiros,

manifestando, em nome de todos os associados, os votos de

congratulações.

Por fim, presente também o procurador

Augusto Carlos Cavalcante Melo, que usou a palavra para desejar

sucesso aos novos membros eleitos, com a certeza de que

atenderão aos anseios da classe.

Assim, foi encerrada a presente Ata,

que, lida, restou aprovada na mesma sessão.

MÁRCIO^lEITE DE REZENDE

Procura/dor-Geral op Estado
Presidente do Consjelho Superior

CONCEIÇÃO MARIA GOMBS EHL BARBOSA

Subprocuradora-Geral qío Estado

CARLA DE OLIVEIRA COSTA MENESES

Corregedora-Geral da Advocacia-Geral do

Estado e Secretária do Conselho

Superior
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OLIVEIRA

.10 CAVALCANTE FERREIRA

Membro Suplente
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EXTRATO DA CENTÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA
SESSÃO DIA 13 DE MARÇO DE 2013

DELIBERAÇÕES:

POSSE DOS MEMBROS ELEITOS TITULARES E SUPLENTES DO CONSELHO SUPERI
OR.

Após o Presidente do Conselho ter dado as boas vindas aos novos mem

bros eleitos, foi dada a palavra aos demais membros. Em seguida, a

secretaria do Conselho lavrou os termos de posse respectivos, haven

do o Conselheiro Presidente confirmado a investidura dos eleitos,

restando empossados os Conselheiros Mario Rômulo de Melo Marroquim e

Vinicius Thiago Soares de Oliveira, como membros titulares e empos

sado o Conselheiro Túlio Cavalcante Ferreira, como membro suplente.

APRESENTAÇÃO DO "AMBIENTE VIRTUAL" CONSELHO AOS NOVOS MEMBROS DO
CONSELHO SUPERIOR.

Foi apresentado pela Cons. Carla Costa o "ambiente virtual" do Con
selho aos novos membros do Conselho Superior.

DELIBERAÇÃO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CONSELHO SUPERIOR PARA O
BIÊNIO 2013/2014.

Foi submetido à deliberação o calendário de reuniões do Conselho Su
perior para o biênio 2013/2014. O Cons. Mario Marroquim, por motivos

pessoais, solicitou a análise de viabilidade para alteração do dia

da semana a ser realizada a reunião. Restou aprovada, à unanimidade,
a alteração do dia da semana para reuniões do Conselho de quarta

para quinta-feira, devendo ser apresentado o calendário na próxima
reunião do Colegiado.

REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DOS CONSELHEIROS ELEITOS PARA O BIÊNIO
2011/2012.

Foi redistribuído o processo administrativo n° 010.000.00579/2012-0
ao Conselheiro Mario Marroquim, primeiro na tabela de distribuição

deste órgão colegiado, em virtude de não ter sido apreciado em mo

mento anterior pelo ex-membro Agripino Alexandre. Em seguida, foi

observado equivoco procedimental na remessa direta do processo admi

nistrativo n° 010.000.05981/2013-6 ao Conselho. Assim sendo, por

unanimidade (Cons. Márcio Rezende, Cons. Conceição Barbosa, Cons.

Carla Costa, Cons. Mario Marroquim e Cons. Vinicius Thiago), o Con

selho converteu em diligência a distribuição do processo administra

tivo n° 010.000.05981/2013-6, para que os autos seguissem à via de
origem para apreciação do juizo de retratação, podendo retornar ao
Conselho na hipótese de ser mantido o entendimento.

APRESENTAÇÃO DO BOLETIM ESTATÍSTICO DE 2012.

¥



foi apresentado pela Corregedora-Geral o Boletim Estatístico de

2012. Por fim, destacou-se que esse boletim servirá para futura de

liberação sobre distribuição do quadro da PGE. A Corregedora-Geral

aproveitou, ainda, para demonstrar aos novos membros o relatório de

Correição da Procuradoria Especial da Via Administrativa, apresenta

do na 99a Reunião Extraordinária do Conselho, ocorrida em 26 de mar

ço do corrente ano.

APRECIAÇÃO DE PROPOSTA DE ADOÇÃO DE NOVO MODELO DE ATA.

Foi iniciada a apreciação de proposta de adoção de novo modelo de

ata das reuniões deste Conselho, baseada nas atas elaboradas nas

sessões do Tribunal de Justiça de Sergipe, com escopo de acelerar a

tramitação processual. Após apresentação do modelo pela Secretária

do Conselho, o mesmo foi disponibilizado a todos os membros para fu

tura deliberação.

Em, 13 de março de 2013.

Carlade Oliveira Costa Meneses

Secretária do Conselho

Corregedora-Geral da Advocacia-Geral do Estado


