
ATA  DA  6ª  ASSEMBLEIA  GERAL  ORDINÁRIA  DO  SINDICATO  DOS

TRABALHADORES EFETIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE

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

Aos 03 (três) dias do mês de Dezembro 2021 (dois mil e vinte e um), às 15 (quinze)
horas, de maneira virtual, através da plataforma Google Meet, foi feita a 6ª (sexta)
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,  foram apresentadas os
informes  administrativos:  Ainda  está  sendo  realizado  o  funcional  as  terças  e
quintas na praça Zilda Arms as 19h, continuando até dia 16 de dezembro de 2021 e
a diretoria irá avaliar a partir de janeiro se permanecerá ou não com tendencia de
que continue e o clube de corrida as quartas foi  encerrado pela baixa adesão e
disponibilidade do professor.  Foi  sugerido pela  filiada Alana convênios com mais
escolas de Aracaju, pensando nisso foi oficiado 10 escolas como  Dinâmico, Coesi,
Jardins entre outras escolas, o colégio Dinâmico e o colégio Michelangelo entrou em
contato e foi assinado um convenio com duração de 1 ano onde o filho de um filiado
terá  desconto  de  30%  na  mensalidade  tendo  o  filiado  levar  o  contracheque
comprovando ser  filiado e será enviado as escolas uma lista com os nomes dos
filiados, o colégio Jardins ofereceu 15% de desconto na mensalidade, foi enviado
também um oficio ao babylândia e ainda não obtivemos contato com reposta. Nossa
confraternização de final de ano será no mês de janeiro de 2022 no espaço Ana
Rabelo na coroa do meio, o evento será feito em janeiro pois no mês de dezembro
houve acréscimo de 20% nos fornecedores e no espaço mais as dificuldades em
reservas,  só  será  permitida  a  entrada  mediante  apresentação  obrigatória  de
documento oficial  com foto e comprovação de no mínimo as 2 doses da vacina
contra a covid – 19 e os colaboradores que trabalharão no evento também será
exigido a carteira de vacinação com as 2 doses da vacina no mínimo, já foi fechado
pela  diretoria  o  espaço,  banda  e  drinks,  o  buffet  está  sendo  analisado  pois  foi
recebido  algumas  propostas  com  diferenças  surreais  no  valor  proposto  entre  a
primeira proposta e a segunda a diferença foi de 6 mil reais. Com esta economia de
20% foi sugerido por alguns filiados entregas de brindes e tendo margem financeira
para isso foi  fechado com dois fornecedores os brindes de panettones da cacau
show e o espumante indicado Terra Nova Moscatel sendo entregue a partir do dia 9
de dezembro de 2021 através do motoboy na casa do filiado sendo necessário o
filiado informar nome, endereço e qual brinde deseja, se será o espumante ou o
panettone,  tendo  uma  exceção  para  os  filiados  que  trabalham  no  fórum
Socorro/SEDE e Socorro/Marcos Freire receberão no local de trabalho através do
filiado  Antônio  Carlos  e  o  filiado  Everton  pois  trabalham  neste  locais,  quem
trabalha/reside no interior Estancia através da filiada Larissa, em Lagarto através do
filiado Alexandre Gonçalves e Itabaiana será analisado com o colega Paulo. Houve
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uma  mal-estar  no  grupo  dos  filiados  sendo  emitida  uma  nota  com  pedido  de
desculpas  por  parte  da  diretoria.  A prestação  de  contas  do  terceiro  trimestre  foi
enviada  para  o  conselho  fiscal  parra  publicarem  no  site,  o  sindicato  arrecada
aproximadamente 16 mil  reais por mês e gasta com transferência para fundo de
reserva, em que não é tirado nada somente adicionado, doação mensal e tudo mais
gasta  aproximadamente  10  mil  reais  por  mês.  No  terceiro  trimestre  o  sindicato
arrecadou 48 mil reais e gastou 70 mil reais que inclui, funcional, advocacia operaria,
FENAMP, ANSEMP, CUT, DIEESE, deslocamento, futebol, jornalista, advogado entre
outras várias coisas, sendo este valor não sendo gasto todo em campanha, sendo
explicado detalhadamente assim que sair  o parecer  do conselho fiscal.  Pauta 1:
Campanha  salarial  2022.  Foi  feito  um estudo  no  DIEESE  sobre  nossas  perdas
salariais,  esse  estudo  será enviado  e  servirá  como base  no  ofício  para pedir  a
recomposição.  Nos  perdemos  em  2019  1%  e  2020  5,5%,  tomado  isso  dá
aproximadamente  18% que nos abateríamos  3% que já  foi  aprovado na  ALESE
entrando  em  vigor  a  partir  de  janeiro.  O  DIEESE  fala  em  12,04%  sendo  uma
projeção pois não saiu oficialmente a inflação 2021 que deve ser maior, a sugestão
da diretoria para votação é para que seja oficiado ao PGJ pedindo o reajuste aa
partir de fevereiro de no mínimo 13,26% pelo INPC. Aberta a votação da sugestão
da diretoria com resultado de 13 (treze) votos sim e 0 (zero) votos não.  Pauta 2:
Com relação aos auxílios saúde, alimentação e interiorização. Sendo proposto pela
diretoria o reajuste de acordo com as perdas inflacionárias que tivemos nos últimos
3 (três) anos, aberta votação novamente com a proposta em questão com resultado
de 13 (treze) votos sim e 0 (zero) votos não.  Pauta 3:  Solicitação do retroativo de
janeiro de 2021. A sugestão de proposta da diretoria é para que os retroativos seja
via gratificação, não havendo outras sugestões foi  aberta uma nova votação com
resultado de 11 (onze) votos sim e 0 (zero)  votos não.  Sobre a reunião com os
procuradores no dia 04 (quatro) de novembro o servidor Antônio Carlos e conversou
com alguns procuradores com uma boa receptividade falaram que os procuradores
estão ao nosso lado e encontrou com um assessor de Dr. Machado e que teríamos
que aparar as arestas para conversar, falou que a oposição ao PGJ quer nos usar e
em resposta foi dito que o sindicato não tem lado, a briga entre situação e oposição
dos membros não uma briga nossa, nossa briga e defender nosso lado, os nossos
pleitos. Sobre a questão da copa já está para sair a portaria autorizando o uso da
geladeira para guardar alimentação e do micro-ondas para aquecer, desde que o
servidor  coma  em  sua  sala.  Sobre  a  questão  da  contagem  do  tempo  foi
encaminhado um ofício ao PGJ que foi enviado para o jurídico, o jurídico enviando
para o RH e assim havendo um vai pra lá e pra cá, mas parece que agora vai sair no
jurídico  algum  posicionamento  sobre  isso.  Pauta  4:  Fim  do  limitador sobre  as
gratificações de substituição. A proposta da diretoria é o limitador cair e que quando
o servidor for deslocado da sua cidade para uma cidade que não seja da sua região
de interiorização, ele deverá fazer jus a diferença da sua interiorização. Colocado
em votação a proposta com resultado de 13 (treze) votos sim e 0 (zero) votos não.
Pauta 5: Criação da gratificação da promotoria eleitoral. Proposta da diretoria para
que  seja  criado  uma  gratificação  de  20%  para  o  servidor  que  esteja  lotado  na
promotoria  eleitoral,  não  havendo  sugestão  foi  aberta  votação  resultando  em  9
(nove)  votos sim e 0 (zero)  votos  não.  Pauta 6:  Concurso público.  Proposta  da
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diretoria sobre insistir no pedido para haver concurso público, colocado em votação
havendo 10 (dez) votos sim e 1 (um) voto não. Pauta 7: Equiparação na jornada de
trabalho igual a do TJ. Sobre isso foi conversado com a cúpula do MP dizendo que
readequar o horário seria complicado, mas que seria algo para debater e colocar em
pauta e debater com eles. A proposta da diretoria seria a paridade de carga horaria
com o TJ, expediente em Aracaju ser das 7hs às 13hs e no interior das 8hs às 14hs,
seria meio complexo, mas que pode ser amadurecida na tratativa com a cúpula do
MP. Sendo registrado na presente ata a proposta sugerida pelo servidor Fábio Silva
sobre  consultar  a  assessoria  jurídica  sobre  a  redução  da  carga  horaria  dos
trabalhadores do Ministério Público. Aberta a votação sobre a proposta da diretoria
para que seja feito um estudo jurídico junto com a assessoria jurídica do sindicato, e,
havendo a viabilidade jurídica, seja incluído o pedido de equiparação da jornada de
trabalho do Ministério Público  com o TJ sem redução salarial,  com resultado da
votação registrada em ata de 12 (doze) votos sim e 0 (zero) votos não. Finalizando a
assembleia  foi  pedido  para  que  todos  os  presentes  em  assembleia  enviassem
nomes completos e CPF para o celular funcional do sindicato para ser registrado
nesta  presente  ata.  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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