
ATA  DA  4ª  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 10 (dez) dias do mês de Setembro de 2021 (dois mil  e vinte e um), às 15

(quinze) horas, de maneira virtual, através da plataforma Google Meet, foi feita a 4ª

(quarta) 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 apresentou informes iniciais sobre a ata da terceira assembleia já estar

publicada  no  site,   o  Ministério  do  Trabalho  e  emprego  arquivou  o  recurso

administrativo tendo que ingressar novamente com o pedido de carta sindical, já foi

contato a CUT e o prazo dado até 15 de setembro pra ver a documentação e vermos

o próximo pedido  de carta sindical  ao Ministério  de Trabalho e Emprego e uma

decisão do TST do mês de agosto do sindicato da alma viva que diz que o sindicato

existe com registro em cartório e não precisa de carta sindical até as prerrogativas

do dirigente sindical, com base nessa decisão pediremos a assessoria jurídica do

sindicato  para  fazer  um parecer  e  fazer  um requerimento  junto  ao  PGJ  e  caso

negando  ingressarmos  com  ação  judicial  para  termos  alguns  direitos  sindicais

reconhecidos,  outo  informe  sobre  a  compra  dos  para  –  sois  com  logotipo  do

sindicato sendo entregue após o dia 20 (vinte) de setembro de 2021 (dois mil e vinte

e  um)  sendo  distribuídos,  a  priori,  para  locais  onde  não  tem  cobertura  no

estacionamento,  sendo distribuídos no mesmo esquema da entrega dos brindes.

Pauta: foi recebido a resposta do PGJ sobre a campanha salaria, ficou entendido

pela  diretoria  que  foi  atingido,  com sucesso,  o  alvo de  incomodar,  a  priori,  não

querem abrir  mais  debate  e  aparentemente  dando  2021  como  encerrado  e  em

resposta  pedimos  outra  reunião  e  disseram  que  não  irão  marcar  outra  reunião

conosco. Foi aberto uma votação voltada para a proposta do filiado Dennis Christian
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sobre  a  publicação  antecipada  da  ata  da  última  assembleia  seja  aprovada  ou

desaprovada na assembleia seguinte, com votos a favor foi aprovada a proposta por

unanimidade e registrado nesta presente ata. Foi levantada uma duvida sobre qual a

postura a diretoria pensa em adotar diante da nova postura que o PGJ adotou com a

resposta que foi enviada via oficio para todos os servidores, se a diretoria irá recuar

ou  se  há  um  proposta  de  avanço  com  a  campanha  salarial,  em  resposta  o

Coordenador de Relações Institucionais e Comunicação Antônio Carlos Andrade de

Carvalho foi  dito  haver  uma arte  pronta  para hoje (15)  e  um outdoor  novo para

segunda – feira (13)  ou no mais tardar terça – feira (14)  sendo colocado na Av.

Marechal Rondon em frente  a rótula para o Centro Administrativo,  em relação a

campanha, seguirá nos mesmos moldes que foi  um pouco prejudicado devido ao

feriadão mas a assessoria de comunicação junto com a Gueto e com a montante

comunicação visual, já reservamos quatro novos outdoors e na segunda – feira (13)

estará nas ruas com outra arte da campanha salarial a partir de hoje no mais tardar

dia 13 (treze) também terá a campanha nas redes sociais. Outro ponto, a campanha

irá  continuar  na  tática  que  está  nas  próximas  2  (duas)  semanas,  veremos  se

conseguiremos inserção em blog e em outros canais da mídia sergipana. O PGJ na

última assembleia falou que se comprometia em outubro chamar o sindicato para

conversar e mandar uma proposta para 2022 para ser aprovado no conselho dos

procuradores,  agora em outubro mais  tardar  em novembro,  aprovado  na ALESE

esse  ano  ainda  já  paga  o  salário  de  janeiro.  Na  resposta  dada  pelo  PGJ  foi

apresentado  alguns  cálculos  feitos  pelo  setor  financeiro,  foi  encaminhado a Luís

Moura do DIEESE, foi feito uma análise e achado incongruências nos cálculos, mas

que  o  correto  seria  esperar  o  segundo  quadrimestre  para  fazer  uma  análise  e

mandar  por  escrito  e  com  base  nesta  análise  bater  nos  argumentos  dele.  Foi

levantada uma questão pelo servidor Wolney Neto sobre se a diretoria vai dar uma

resposta ao GED encaminhado pelo PGJ, em resposta foi dito que será feito uma

nota  feita  por  Thiago  Leão  sobre  essa  questão  a  ser  publicada  o  mais  breve

possível. Em proposta de um plano de ação sugerido pelo servidor Roque Sousa

sobre mais enfoque nas publicações com os assuntos recorrentes, realizar uma live

com o SINDIJUS com a ideia de “Revisão Salarial: porque o TJ deu e o Ministério
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Público não quer dar?”, produzir  material  estilo panfleto informativo distribuído na

sede se voluntariando a disposição de corpo a corpo para dialogar com servidores e

aqueles  do  interior  conversa  com  colegas  do  interior,  produzir  matérias  para

publicadas  a  exemplo  infonet  e  sugestão  de  café  da  manhã  com  o  intuito  de

questionar  o PGJ. Em contraponto a proposta,  foi sugerida a proposta do filiado

Antônio Carlos Andrade de Carvalho em dar  continuidade com mais  enfoque na

estratégia de mídia social, outdoor e inserção na mídia, em comentário pessoal, por

achar que para o momento é inviável grande parte das sugestões de plano de ação

sugerida,  mas,  disse  disponibilizar  todo  os  recursos  possíveis  do sindicato  para

realização do ato da forma com que o servidor Roque Sousa propôs e dizendo que

não  participaria  fisicamente,  alguns  outros  filiados  em concordância  também.  O

servidor Roque Sousa retirou sua proposta sugerida dizendo que o plano já estaria

sendo  sabotado  antes  mesmo  de  ser  colocado  em  prática.  Reiterando  o

posicionamento do filiado Antônio Carlos Andrade Carvalho, por alguns servidores

dizerem  que  não  participariam  de  forma  física  não  significa  que  está  sendo

sabotado,  em síntese,  hoje,  a  diretoria  são  em três pessoas  e  colocando sobre

decisão da base a entrega do cargo, se a base quiser que entregue o cargo a base

fale e assume o nosso papel. Em fala da filiada Larissa Maia, foi dito que falam e

fazem de uma forma que descredibiliza a própria diretoria e dito ser contra o café da

manhã por achar incoerente ter lutado para não ter o retorno presencial e fazer um

café em frente ao órgão e haver uma possível aglomeração, acrescentando dizendo

qual o ponto para poder ser efetivamente implementado e que a forma como alguns

colocam parece que a diretoria está com má vontade mas que está empreendendo

os  esforços  que  consegue,  com  alguns  colegas  se  dispondo  a  ajudar,  e  que

incomoda muito mais uma ação em outdoors, televisão, jornal e mídia social do ir

bater à porta deles, mesclar sugestões, chegar ao ponto em comum e ir tentando,

pressionando até dar certo, fazendo uma campanha mais agressiva e persistir na

luta. Em fala de Thiago Leão, vem sendo feito um planejamento semanal e uma

publicação por dia, para a semana pós feriado haveria uma reunião com a empresa

contratada,  mas  houve  imprevisto  e  não  pode  ocorrer  e  por  conta  também  do

feriadão só houve retorno de contato na semana seguinte, está sendo feito 2 (duas)
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artes para ser publicada e  não sendo falta de planejamento da diretoria pois houve

um interrompimento de comunicação com a Gueto e frisando que são uma ótima

empresa mas que estão ainda ajustando o tempo para a necessidade política do

sindicato e sobre a imprensa, foi enviado para todos os veículos mas sem que haja

fato novo de relevância não sairá na imprensa convencional ou pouco veículos vão

cobrir e iremos agora para outros veículos para fazer um material publicitário para

expor essas incongruências mas aguardando o final  das deliberações  para dizer

como será a  abordagem junto a mídia.  Foi  colocado em votação a  proposta  do

filiado Antônio Carlos Andrade de Carvalho sendo ela manter e tentar tornar diária a

publicação em redes sociais, outdoors e tentar a mídia de forma normal ou tentar a

matéria paga e avaliar uma assembleia para 1 (um) de outubro de 2021 (dois mil e

vinte  e  um).  O  Coordenador  de  Secretaria  Geral  Izac  Silva  de  Jesus  tendo

contabilizado os votos com resultado de 16 (dezesseis) sim e 4 (quatro) não.  O

Coordenador de Relações Institucionais e Comunicação Antônio Carlos Andrade de

Carvalho disse tentar ir até o dia 20 (vinte) ir à sede para tentar falar com alguém do

4º  (quarto)  andar  para  tentar  fazer  um  canal  cara  a  cara  para  conseguir  uma

conversa com eles antes até de mandar um ofício. 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 4ª ASSEMBLEIA GERAL DO SINDICATO

DOS TRABALHADORES EFETIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE,

NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021.

1. IZAC SILVA DE JESUS – CPF 026.443.085-93

2. SAULO DOS SANTOS LOPES CRUZ – CPF 007.130.025-22

3. HUDSON DE JESUS OLIVEIRA

4. ANTONIO CARLOS ANDRADE DE CARVALHO – CPF 025.602.065-52

5.  ALEXANDRE GONÇALVES SILVA – CPF 011.439.535-76

6.  ELDA MARIA GONÇALVES MENEZES MACEDO – CPF 026.681.995-81

7.  PAULO ROBERTO NUNES DE ALMEIDA – CPF 008.714.595-23

8.  FABIO ERIK MONTE DA SILVA – CPF 007.682.825-51  

9. DENNIS CHRISTIAN NUNES DE FRETIAS – CPF 010.962.551-08

10. LARISSA DO SANTOS SANTANA MAIA – CPF 007.332.425-61

11. MATHEUS SILVA MENDONÇA – CPF 019.146.895-93

12. ROQUE SOUZA – CPF 844.242.225-00

13. MARIANA OLIVEIRA LIMA 033.533.795-33

14. DARLY GIULIA SANTOS ANDRADE – CPF 027.236.575-07

15. FELLIPE BARROS CAVALCANTE – CPF 015.741.705-03

16. AYMIR RALIN PIRES ATHAYADE – CPF 719.178.615-91

17. ELENICE PIRES DAMASCENO – CPF 030.305.355-09

18. DENISE COELHO DE ALMEIDA – CPF 005.177.905-64
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