
Ofício nº 19/2020                                                       Aracaju, 27 de abril de 2020.

Excelentíssimo Senhor

Doutor Eduardo Barreto d’Ávila Fontes

Procurador-Geral de Justiça de Sergipe

Nesta.

Assunto: solicitação de participação dos trabalhadores efetivos do MPSE, por meio

do SINDSEMP-SE, no Comitê de Repactuação Orçamentária 

Senhor Procurador-Geral,

O  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  EFETIVOS  DO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE – SINDSEMP-SE, pessoa jurídica de direito

privado, vem perante Vossa Excelência expor e requerer:

CONSIDERANDO  que  esta  entidade  sindical

representa  os  interesses  dos  servidores  e  servidoras  do  Ministério

Público de Sergipe;

CONSIDERANDO  que  o  Constituinte  de  1988  quis

que  o  Ministério  Público  se  tornasse  o  defensor  da  ordem democrática

à luz do artigo 127 da Carta Magna;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  aprofundamento

da  democracia  nas  relações  internas  entre  a  Administração  e  os  seus

servidores  administrados,  para  o  fortalecimento  e  amadurecimento  das

instituições republicanas e constituídas;

CONSIDERANDO  a  relevância  da  participação
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cidadã,  consciente  e  lúcida  dos  servidores  na  tomada  de  decisões  e

implementação  de  medidas  pela  gestão  do  órgão,  que  repercutem  na

vida pessoal e laboral da classe trabalhadora; 

CONSIDERANDO  que  visando  otimizar  os  recursos

disponíveis  e  buscar  o  equilíbrio  orçamentário  e  financeiro  da  Instituição,  Vossa

Excelência instituiu, por meio da Portaria nº 677, o Plano de Contingenciamento de

Despesas no Ministério Público de Sergipe;

CONSIDERANDO que Vossa Excelência criou, ainda, o Comitê

de  Repactuação  Orçamentária,  com  o  objetivo  de  subsidiar  as  decisões  da

Procuradoria-Geral de Justiça;

Este  sindicato  solicita  que  Vossa  Excelência  altere  a

composição do Comitê de Repactuação Orçamentária, para incluir, no mínimo, 01

(um)  Coordenador  da  Diretoria  Executiva  do SINDSEMP-SE,  para  representar  a

classe  dos  trabalhadores  efetivos  do  MPSE  no  referido  comitê,  com  direitos  a

assento,  voz  e  voto,  na  discussão e julgamento  de matérias  que eventualmente

alcancem os servidores efetivos do Parquet Estadual de natureza coletiva.

Atenciosamente.

Maria Fernanda Souza Carvalho
Coordenadora de Secretaria Geral
Coordenadora Geral/responsável legal

Fábio Erik Monte da Silva
Coordenador de Formação Sindical
Coordenador Geral
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Muriel Guimarães Lima
Coordenador de Relações Institucionais e Comunicação

Saulo dos Santos Lopes Cruz
Coordenador de Assuntos Jurídicos 
Coordenador Geral

Ruironaldi dos Santos Cruz
Coordenador de Saúde dos Trabalhadores

Antonio Carlos Andrade de Carvalho
Coordenador de Cultura e Lazer

Alexandre Gonçalves Silva
Coordenador de Políticas Sindicais

Max Jean Vieira de Oliveira 
Coordenador de Aposentados e Pensionistas

Rua Porto da Folha, nº 1039, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE

www.sindsempse.com.br / email: sindsempse@gmail.com
P á g i n a  | 3

mailto:sindsempse@gmail.com
http://www.sindsempse.com.br/

