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ESTADO DE SERGIPE 

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 
CONSELHO SUPERIOR DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 

ATA DA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 

SESSÃO SOLENE DE POSSE DO NOVO PROCURADOR DO ESTADO 

DATA: 	08 de outubro de 2019 

HORÁRIO: 	10:00 h 

LOCAL: 	Associação dos Procuradores do Estado de Sergipe - APESE 
Procurador-Geral do Estado: 	Vinícius Thiago Soares de Oliveira 
Subprocurador-Geral do Estado: 	V].adimir de Oliveira Macedo 
Corregedor-Geral da Advocacia- 	Samuel Oliveira Alves 
Geral do Estado: 
Conselheiro membro: 	 Rita de Cássia M. dos Santos Silva 
Conselheiro membro: 	 Alexandre Augusto R. Soares 

Iniciada a sessão, após os Conselheiros tomarem assento no au-

ditório da Associação dos Procuradores do Estado de Sergipe, o 

Presidente do Conselho e Procurador-Geral do Estado, Vinícius 

Oliveira, designou comissão para conduzir à mesa o Sr. Marcus 

Aurélio de Almeida Barros, Presidente da Associação dos Procu-

radores do Estado de Sergipe - APESE; a Sra. Maria Aparecida 

Santos Gama da Silva, Desembargadora aposentada do Tribunal de 

Justiça do Estado de Sergipe e ex-Procurado-Geral  do Estado 

e o Sr. Luciano Pimentel, Deputado Estadual,)  representante da 

Assembleia Legislativa do Estado de Serie 
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Em seguida, foi declarada aberta a sessão solene para dar pos-

se ao bacharel JOSÉ WILTON FLORÊNCtO MENÉSES no cargo de Pro-

curador do Estado de Sergipe (Classe Inicial) 

O Secretário do Conselho Superior e Corregedor-Geral, Samuel 

Alves, realizou a leitura do termo de posse e em seguida, pas-

sou-se ás assinaturas do documento, inciado pelo Presidente do 

Conselho e Procurador Geral do Estado, Vinícius Oliveira, o 

Procurador empossado, José Menêses e os demais membros do Con-

selho Superior da Advocacia Geral do Estado de Sergipe. 

Dada a palavra ao Presidente da APESE, Marcus Barros, este deu 

boas vindas ao empossado na cerreira de Advogado Público, sa-

lientando a importância do seu cargo na defesa dos interesses 

do Estado e, por consequência, de toda a sociedade. Declarou, 

ainda, que na Associação e na PGE o novo Procurador encontrará 

uma grande família, um grupo pequeno, mas que possui uma enor-

me responsabilidade e que faz seu trabalho com bastante compe-

tência e dedicação. 

Em seguida foi concedida a palavra ao empossado que ressaltou 

primeiramente a alegria de estar vivenciando este dia tão al-

mejado, em virtude da concretização de um sonho. Ressaltou, 

ainda, que desempenhará seu trabalho com bastante dedicação e 

buscando, acima de tudo, orientar a Administração Pública no 

atingimento do interesse público máximo da coletividade sergi-

pana. 

Dada a palavra ao Procurador Geral do Estado, Vinícius Olivei-

ra, este primeiramente agradeceu a presença dos Membros 
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Mesa e iniciou o seu discurso salientando que o empossado ti-

vesse orgulho em fazer parte da Advocacia Pública Estadual, em 

defender o Estado e que se orgulhasse de sua trajetória, uma 

vez que alcançou êxito por mérito e essa é uma carreira essen-

cial para o Estado Democrático de Direito. Ao final, o Procu-

rador Geral do Estado fez uso das palavras do Desembargador de 

Alagoas, falecido recentemente, dr. Antônio Sapucaia: "Portan-

to, transponho a soleira deste recinto compromissado exclusi-

vamente com Deus, com a minha consciência e com a lei. Afinal, 

para aqui abancar-me não precisei bater de porta em porta men-

digando um pseudo merecimento, calcado na oração de que é dan-

do que se recebe; não tive necessidade de negociar cargos ou 

funções que me seriam destinados; não assumi compromissos que 

pudessem atritar-se com a minha consciência; não selei acordo 

com instituições públicas ou privadas, capaz de desviar-me da 

conduta que me tracei; não temerei dossiês que possam partir 

de quem quer que seja; não terei necessidade de beijar a mão 

de nenhum dos meus pares; não terei, enfim, de ressarcir gra-

tidão, da mesma forma que não poderei ser apontado como ingra-

to, à semelhança de colegas que tenho encontrado ao longo da 

jornada. Sabendo que a ingratidão é a rejeição injusta ao 

agradecimento; é o sentimento que tenta esmagar o reconheci-

mento, eu não poderia incorrer nessa covardia de nímo", con-

cluiu. Por fim, agradeceu a presença de todos e ar benizou o/ 

novo Procurador, dando por encerrada a solenidade 
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CONSELHO SUPERIOR DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 

Aprovo as deliberações do Conselho tomadas nesta sessão, nos 

termos do artigo 7 ° , inciso XXV, da Lei Complementar Estatal 

27/1996. 

VINIÇTiYS T 	 5 DE OLIVEIRA 
FrocÇira or- 	do Estado 
Presi 	te o ori lho Superior 

rador-Geral do Estado 

SAMUEL OSMJVE S 
Corregedor-Geral da Advocacia-Geral 
do Estado 
Secretário do Conselho Superior 

RITA DESji?M. D 5 S$NTOS SILVA 
Membro 	/ 

ALEXANDRE AQGU 
Membro 	

'. 7%5t7HA SOARES 
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