
ATA  DA 1ª  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  DO SINDICATO DOS

TRABALHADORES EFETIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE

SERGIPE — SINDSEMP-SE, CNPJ n° 22.076.314/0001-00.

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2021 (dois mil e vinte e um), às 15 (quinze)

horas e 10 (dez) minutos, de maneira virtual, através da plataforma Google Meet, foi

feita  a  segunda chamada  da  2ª  (segunda)  Assembleia  Geral  Ordinária  do

SINDSEMP-SE, no ano de 2021 (dois mil e vinte e um). A Assembleia foi presidida

pelo  Coordenador  de  Relações  Institucionais  e  Comunicação  Antônio  Carlos

Andrade de  Carvalho  e  secretariada pelo  Coordenador  de  Secretaria  Geral  Izac

Silva  de  Jesus.  Inicialmente,  O  Presidente  da  Assembleia  expôs  as  pautas  de

reunião: elaboração da pauta de reivindicações para o ano de 2021, reajuste salarial

e dos auxílios do ano de 2021, regras para relotação, reflexão sobre a atividade da

atual gestão da Diretoria Executiva, vacância de duas coordenadorias, informações

sobre as finanças do Sindicato e doações. O Presidente informou que a Comissão

de filiados elaborou um estudo sobre a pauta salarial.  A Comissão atualmente é

composta pelos filiados Dennis Christian, Roque Sousa e o Coordenador Antônio

Carlos, dada a saída do Coordenador Ruironaldi. Dada a palavra ao filiado Dennis

Christian, este expôs que a Comissão foi criada para elaborar estudos referentes

aos pleitos da categoria.  O filiado Dennis informou que havia sido finalizado um

estudo, a partir das deliberações da última Assembleia do dia 26 de fevereiro, bem

como que a Diretoria foi questionada acerca de alguns pontos da última ata, além do

debate promovido no grupo de mensagens dos filiados. Após estudos, a Comissão

elaborou cinco pleitos a serem apreciados nesta Assembleia, a saber: revisão anual

de  vencimentos  e  auxílios,  revogação  do  limite  da  GEO  II,  adoção  de  critérios

objetivos  para  as  relotações  e  criação  de  comissão  permanente  para  análise,

revogação da proibição de gozo de abonos durante o home office e medidas de

proteção  contra  a  COVID.  O  filiado  Dennis  exibiu  para  os  demais  filiados  um

documento  contendo  dados  e  estudos  sobre  as  pautas  sugeridas,  a  ser

posteriormente protocolado junto à Administração Superior. Ademais, informou que o

Ministério Público possui recursos para pagar o reajuste demandado pela categoria,

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  | 1



conforme informações colhidas e dados a serem requeridos, com base na Lei de

Acesso à Informação. Em seguida, expôs a realidade do MPSE atualmente, com

defasagem de servidores efetivos, aumento no número de cargos comissionados e

gastos milionários com indenizações de férias e licença-prêmio, somente para seus

membros.  Após  deliberação  sobre  os  pleitos  a  serem  formulados  junto  à

Administração, sugeriu-se também um plano de atuação, a depender da aprovação

dos  pleitos  em  Assembleia.  Dada  a  palavra  ao  Presidente  da  Assembleia,  foi

colocado  em  votação  o  estudo  contendo  os  pleitos  sugeridos  pela  Comissão.

Resultado da votação: trinta e cinco votantes, todos pela aprovação do estudo e dos

pleitos.  Em  seguida,  passou-se  à  exposição  e  deliberação  acerca  do  plano  de

atuação do SINDSEMP-SE. Dada a palavra ao filiado Dennis Christian, este expôs

sugestões  com ações  e  metas  para  atuação:  finalização  da  ata  da  assembleia,

publicação desta assembleia na imprensa e internet, postagem de conteúdos diários

sobre a camapnha salarial, a partir dos conteúdos do estudo aprovado e da minuta

dos pleitos remuneratórios, contratação de empresa de comunicação para produção

de  conteúdo,  produção  de  camisas  e  canecas,  outdoors  e  outras  mídias,

manutenção de contato constante com o PGJ para realização de uma reunião e,

caso  os  pleitos  não  sejam  atendidos,  adoção  de  medidas  mais  contundentes,

inclusive  com  divulgação  de  outdoors  e  dia  de  paralisação  e  designação  de

assembleia para dia 21 de maio. Sobre a resposta do PGJ, negando o pedido de

reajuste  com base  da  LC 173,  o  filiado  Dennis  comentou  sobre  a  possibilidade

jurídica de recomposição pela inflação, mesmo com a novel legislação, além de citar

os dois anos sem reajuste, 2019 e 2020. Sobre as camisas e copos da campanha

salarial,  o  presidente  da Assembleia  destacou  que  o  sindicato  possui  lugar  para

guardar os produtos, destacando a possibilidade de envio para as residências dos

filiados,  enquanto perdurar o home office.  Sobre a última reunião com Dr.  Nilzir,

Chefe de Gabinete do PGJ, destacou-se a posição atual da Administração sobre a

não  realização  de  concurso  público  para  membros  e  servidores,  malgrado  haja

déficit no número de membros e servidores, sob a justificativa de não exceder limites

fiscais. Sobre a revogação do limite da GEO II, a Administração alegou dificuldades

financeiras para atender este pleito. Acerca do auxílio-saúde, embora haja boatos de
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desvinculação entre membros e servidores, a Administração negou tal possibilidade.

Sobre  a  gratificação  de  acervo,  também  foi  negada  a  sua  concessão  neste

momento.  Sobre  a  deliberação  sobre  a  pauta  de  atuação,  ficou  definido  que  a

votação seria feita ponto a ponto. Ficou definido que a ata desta assembleia seria

elaborada  até  a  quarta-feira,  dia  05  de  maio.  Após  diversos  debates,  com  a

participação dos filiados Dennis Christian, Roque Sousa, Fábio Erik, Alex Estevam,

Gleberton dos  Santos,  Izac Silva,  Wolney  Maciel  e  do  jornalista  Thiago Leão,  e

aberta a votação sobre o ponto 1.1.  (divulgação das decisões da assembleia na

mídia), o placar da votação foi: 14 (catorze) votos não e 10 (dez) votos sim. Sobre o

item  2.1  (postagens  diárias  sobre  a  campanha  salarial),  item  aprovado  por

unanimidade. Sobre o item 3 (cobrança diária de reunião com o PGJ), item aprovado

por unanimidade. Sobre item 4 (designação de nova assembleia ainda no mês de

maio  e  adoção  de  medidas  mais  contundentes),  após  debates,  o  filiado  Roque

Sousa pediu a palavra e indagou acerca da contratação de empresa para divulgação

da campanha salarial. Acerca disso, o Presidente da Assembleia disse que, a partir

da semana seguinte, este assunto seria tratado com a Assessoria de Comunicação,

e, em seguida, o assunto seria passado para a Comissão e para a categoria. Após

votação,  o  ponto  4  foi  aprovado  pela  categoria,  nos  termos  propostos  pela

Comissão, no placar de dezenove a um. Em seguida, o Presidente da Assembleia

tratou sobre o tema das relotações, conforme estudos propostos pela Comissão de

filiados, inclusive propondo critérios objetivos nas relotações de servidores e criação

de comissão permanente de servidores. Aberta a votação, a proposta foi aprovada

pelos servidores. Sobre o tema da revogação da limitação da GEO II,  o tema foi

aprovado por unanimidade. Sobre o tema de proposta de revogação da proibição

dos abonos durante o home office, após esclarecimentos do filiado Dennis Christian,

a proposta foi aprovada por unanimidade. Sobre o tema das medidas de proteção

contra  a  COVID-19,  a  proposta  de  intensificação  das  medidas  protetivas  foi

aprovada  por  unanimidade.  Sobre  a  atuação  da  atual  gestão  da  Diretoria,  o

Presidente  da  Assembleia  expôs  as  dificuldades  para  formação  da  atual  chapa,

reconhecendo que o trabalho não está a contento de toda a categoria, mas que a

atual Diretoria está agindo na medida do possível, ao passo que parabenizou os
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filiados Dennis Christian e Roque Sousa por integrarem a Comissão de Filiados. Em

seguida, informou a saída dos Coordenadores Alex Estevam e Ruironaldi Cruz da

atual Diretoria, por razões pessoais, agradecendo a ambos pela disposição e auxílio

ao  SINDSEMP.  Aberta  a  oportunidade  aos  filiados  que  porventura  quisessem

preencher tais vagas, não houve manifestação. Pauta seguinte: doações realizadas

pelo  Sindicato.  O  Presidente  da  Assembleia  relembrou  que,  desde  o  início  da

pandemia, decidiu-se pelo auxílio mensal a entidades filantrópicas, em cumprimento

à função social da instituição. O Presidente informou que o Sindicato possui plena

capacidade  financeira  para  prosseguir  com as  doações  mensais,  atualmente  no

importe de mil reais, abrindo para votação acerca da continuidade destas. O filiado

Dennis Christian pediu a palavra e solicitou que fosse informado o valor mensal de

gastos,  além  de  mobilização  dos  filiados  nas  redes  sociais,  a  fim  de  que  os

interessados  também  ajudassem  a  instituição  beneficiada.  Aberta  a  votação,  a

sugestão do filiado Dennis foi aceita pela categoria. O filiado Roque Sousa sugeriu

que  fossem  ajudados  também  movimentos  sociais  populares,  a  exemplo  da

Ocupação Popular João Mulungu. Em seguida, o Presidente informou que ainda não

foi possível a análise das contas do primeiro trimestre pelo Conselho Fiscal. Dada a

palavra  ao ex-coordenador Alex  Estevam,  este  fez  um panorama das contas  do

SINDSEMP, informando os saldos bancários (conta corrente e poupança). No mais,

o filiado Dennis Christian pediu esclarecimentos sobre a prestação de contas do ano

de 2020 e sobre a atividade da assessoria de comunicação, sendo devidamente

sanados. O filiado Gleberton dos Santos pediu esclarecimentos sobre o andamento

da emissão de carta sindical, sendo sanados pelo filiado Alex Estevam. Nada mais

havendo, o Presidente encerrou a assembleia, lavrando o Secretário a presente ata,

acompanhada da relação dos filiados presentes, conforme lista em anexo.

Antônio Carlos Andrade de Carvalho
Presidente da Assembleia Geral Ordinária

Izac Silva de Jesus
Secretário da Assembleia Geral Ordinária
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LISTA DE FILIADOS PRESENTES À 2ª ASSEMBLEIA GERAL DO SINDICATO 
DOS TRABALHADORES EFETIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE,
NO DIA 30 DE ABRIL DE 2021.

1. IZAC SILVA DE JESUS

2. TAÍSA TORRES ARAGÃO

3. DENNIS CHRISTIAN NUNES DE FREITAS

4. ALEXSANDRO AZEVEDO GUIMARÃES

5. MARIANA OLIVEIRA LIMA

6. ÉVERTON RÊGO GÓES

7. HONORINA JAMILLY ALMEIDA NOVAES

8. SAULO DOS SANTOS LOPES CRUZ

9. FELLIPE BARROS CAVALCANTE

10.JACQUELINE MONTE DE HOLLANDA

11. ELDA MARIA GONÇALVES MENEZES MACEDO

12.PAULO ROBERTO NUNES DE ALMEIDA

13.JOSÉ BONIFÁCIO DA SILVA JÚNIOR

14.ALLAN DAVIS CARVALHO MACHADO

15.MAX JEAN VIEIRA DE OLIVEIRA

16.VOLESSA FREIRE SAMPAIO FISCINA

17.STANLEY KLEBER NOGUEIRA SANTOS

18.FÁBIO ERIK MONTE DA SILVA

19.ANTÔNIO CARLOS ANDRADE DE CARVALHO
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