
ATA  DA  5ª  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 Novembro 2021 (dois mil e vinte e um), às 15 (quinze)
horas, de maneira virtual, através da plataforma Google Meet, foi feita a 5ª (quinta)
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  iniciais:  sobre  a  última  ata,  foi  disponibilizada  no  site,  havendo
questionamentos sobre a última ata colocando em opção de possível votação para
aprovar a ata como estar, retificar e votar na próxima assembleia ou reprovar. Foi
dado a fala ao Coordenador de Secretaria Geral Izac Silva de Jesus sobre uma nova
forma de votação que seria uma enquete pelo google meet fazendo uma enquete
teste informando detalhadamente o modo como participar da enquete para analisar
se irá obter sucesso no teste. Pauta 1: No decorrer da assembleia o servidor Dennis
Christian questionou sobre a ata do dia 11 de Agosto de 2021 questionando sobre
não haver o porquê do impedimento da participação do servidor sendo concluído em
acordo com o filiado Dennis Christian que esta ata será refeita, será enviada via lista
de transmissão para todos, será colocada no site e na próxima assembleia haverá a
deliberação ou não da retificação da ata do dia 11 de Agosto de 2021.  Sobre a
questão na receita federal sobre o responsável legal do sindicato, pelo escritório das
pessoas jurídicas ser bastante complicado, houve a necessidade do Coordenador de
Secretaria  Geral  Izac  Silva  de  Jesus  ir  mais  de  duas  vezes  ao  local  para  eles
fazerem o documento como a receita pede e eles pedem prazo de 15 (quinze) dias
para depois do prazo chegar lá para ver se já está pronto para ver se está pronto ou
não e mandar para receita avaliar, mas esta questão j foi resolvida. Sobre a carta
sindical,  o  ministério  do  trabalho  e  emprego  negou  o  recurso  administrativo  do
primeiro pedido de carta sindical, em conversa com o pessoal da CUT da FENAMP
em Brasília  sugeriram para ingressarmos com um novo pedido de carta sindical,
levantamos a documentação, entramos em contato com a senhora Cleo da CUT e
ela deu entrada no pedido. O ministério da fazenda, ministério da economia como
estava  antes,  estava  demorando  muito  para  sair  e  o  ministério  do  trabalho  e
emprego  foi  recriado recentemente e não  sabemos como anda as coisas por  lá
podendo  a  carta  sindical  sair  em 6  meses,  1  ano  ou  2  meses,  a  diretoria  não
sabendo informar sobre o  prazo,  mas a  documentação foi  passada pela  CUT e
analisado e ingressado com pedido pela CUT, a GRU foi paga com comprovante
arquivado no computador, ate em conversa com a CUT e com a FENAMP estamos
vendo  agora  em  dezembro  para  um  representante  da  CUT e  da  FENAMP em
Brasília  para  tentar  despachar  com alguém do ministério para  ver  se  adianta,  o
problema da ultima carta foi porque o advogado que presta serviço para a FENAMP
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tinha  a  documentação  tudo  certo,  tinha  sido  pago,  mas  pelo  motivo  de  não  ter
juntado os comprovantes de pagamento e por isso foi negado.  Pauta 2: Informes
administrativos.  O  sindicato  disponibiliza  atividades  físicas  para  os  filiados,  na
segunda feira, o futebol das 17:30 as 19hs, terça e quinta o funcional e quarta feira o
clube de corrida, acontece que no clube de corrida só está indo 1 pessoa e por este
motivo ele será descontinuado a partir de 19 de dezembro de 2021 e o funcional no
final  de  outubro  teve  uma queda muito  grande  de participantes tendo  apenas 1
pessoas algumas vezes, a ideia da diretoria é continuar até 19 de dezembro de 2021
, se o funcional aumentar a quantidade de presentes será renovado o contrato com o
professor por mais 3 (três) meses, sendo assim pacificado em assembleia. Pauta 3:
Evento de fim de ano. Alguns filiados perguntaram se haverá algo no fim do ano,
sugerindo colocar em votação para ver se tinha clima entre o pessoal. O fim do ano
tem 2 eventos,  o torneio de futebol e a festa.  Em relação ao torneio como esta
ocorrendo o futebol desde agosto não vemos nenhum problema em realizar o evento
do torneio de futebol e o gasto do sindicato é pequeno, em relação a festa  foi
procurado os fornecedores de 2019 e informado que em dezembro não há data
disponível, a sugestão dada foi dia 14 de Janeiro de 2022 para fazer a festa de fim
de ano porque não tem espaço e está muito caro, a exemplo o aluguel do espaço
em relação a festa em dezembro custa R$ 6 mil e em janeiro R$ 4 mil, então já há
um diferença  grande  em relação  a  isso  e  foi  sugerido  por  alguns  colegas  ser
colocado em votação de haver o evento ou não. a festa sendo aprovada a festa, só
entrará quem for vacinado e com a comprovação de um documento oficial com foto
porque no evento de 2019 houve um caso de um filiado(a) em que a pessoa com
quem trabalha não iria e foi colocado um casal de amigos na festa se passando por
filiados, por esse motivo só será permitida entrada mediante estas comprovações se
aprovado a festa. O servidor Dennis Christian propôs que a diretoria do sindicato
delimitasse um teto para a realização do evento de fim de ano. Foi informado pelo
servidor Antônio Carlos que houve um levantamento prévio no valor entre R$ 20 mil
a R$ 25 mil  com tudo incluso,  em relação a esse ponto  foi  dito que o sindicato
arrecada hoje aproximadamente 15 mil reais e gasta ordinariamente entre R$ 8 mil e
R$ 9 mil reais, então existe margem para realizar uma festa de no máximo R$ 25 mil
reais  indicando  este  valor  como  teto.  O  servidor  Roque  Sousa  levantou  uma
pergunta  sobre quanto foi  gasto com a campanha aproximadamente,  assim, não
tendo  precisamente  o  valor  exato  o  diretor  informou que  no  terceiro  trimestre  o
sindicato arrecadou aproximadamente R$ 48 mil reais entre julho e setembro, com
gastos nesses 3 meses incluindo contas  mensais e campanha algo em torno de R$
75  mil  reais  incluindo  transferências  para  fundo  de  reserva,  doações,  mídias,
outdoor,  pagamento  do  jornalista,  informando  também,  recordado  pelo  servidor
Antônio  Carlos,  alguns  gastos relacionados a  campanha e que  até  o  dia  20  de
novembro de 2021 estará no sistema. O Coordenador de Secretaria Geral Izac Silva
de Jesus informou que foi aberta a votação com relação a realização da festa com o
fim da votação as 15:45hs em que 20 pessoas votaram sim e 6 pessoas não ficando
decidido pela realização do evento de fim de ano a priori 14 de janeiro de 2022 seria
o evento.  Pauta 4: avaliação da campanha. Foi pedido desculpas por não poder
cumprir o que foi dito no qual iriam no dia 04 de novembro de 2021 na sede para
falar com os procuradores e que por questões alheias à vontade não puderam. Em
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relação a campanha, o ato do dia 28 foi muito bom pois conseguimos a cobertura da
tv Sergipe, tv Atalaia a Infonet entre outros canais, parabenizando os servidores Izac
Silva e Dennis Christian pela fala excelente e diretoria se compromete a ir a sede
tentar falar com os procuradores, também tentar conversar com Sr. Savio sobre as
questões dos triênios e a questão dessa nova portaria, conversar com o Secretário
Geral  sobre  o  retorno  a  questão  do  almoço.  O  servidor  Alex  Estevão  fez  um
requerimento a respeito do triênio para o sindicato pedir um esclarecimento junto a
administração  para  dirimir  a  questão  da  contagem  do  triênio  se  o  tempo  esta
contando e o pagamento esta suspenso ou se esta tudo suspenso, foi informado que
foi recebido informações que esta contando e volta a pagar em janeiro, não sendo
oficial,  mas falaremos com os procuradores o máximo que for  possível  e ira ser
perguntado ao Sr. Savio sobre e sendo constado nesta presente ata que o sindicato
fará  um oficio  somente  sobre  este  tema  de  questionamento.  O  servidor  Dennis
Christian deu um feedback sobre a campanha sobre o que teve de bom durante a
campanha como os deputados e vereadores participando tendo uma pressão boa
apoiando a causa mas que começa a entrar os problemas como os outdoors feitos
espaçados não tendo identidade na campanhas, informativos não foram distribuídos
em sala em sala nem disponibilizados digitalmente, a reunião com os procuradores,
os atos, mesmo reconhecendo o esforço da diretoria, questionando sobre ter sido
fraco pela questão da quantidade dos participantes entre outros questionamentos.
Foi proposto uma enquete se aprova a campanha salarial como um todo e outra
enquete sobre se aprova a atuação da diretoria. Foi feita duas enquetes com tempo
de 5 minutos. Através de discursões sobre a forma de votação o diretor geral do
sindicato Antônio Carlos tomou a decisão que a votação será feita por enquete
sendo registrado nesta presente ata do dia 10 de Novembro de 2021. Sobre a
questão  da  promotoria  eleitoral,  salvo  engano,  existe  uma  decisão  de  que  os
servidores da MP teriam que fazer as cotas eleitorais e alguns colegas questionaram
a diretoria sobre o que pode ser colocado em relação a isso, podemos solicitar ao
PGJ uma gratificação para os servidores que estejam cumulando uma gratificação.
Com a votação encerrada sobre “Você aprova a última campanha salarial 2021?”
com o resultado de 16 filiado votaram sim e 16 votaram não e sobre “Você aprova a
atuação da diretoria  na  última campanha  salarial?”  com resultado de  14 filiados
votaram sim e 7 não sendo registrado em ata o resultado das votações. Pauta5: E o
que ocorrer, lembrando que a diretoria irá a sede amanhã (11 de novembro de 2021)
para tentar falar com os procuradores, com a assessoria do PGJ ou o próprio e com
o RH, este é o próximo ato e vamos falar sobre a questão da portaria sobre a copa
não estar aberta e como iremos comer, também foi solicitado pelo diretor geral do
sindicato que os participantes presentes enviassem os nomes completos e cpf para
o  celular  funcional  do  sindicato.  Nada  mais  havendo,  o  Presidente  encerrou  a
assembleia,  lavrando o Secretário  a presente  ata,  acompanhada da  relação  dos
filiados presentes, conforme lista em anexo.
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Antônio Carlos Andrade de Carvalho

Presidente da Assembleia Geral Ordinária

Izac Silva de Jesus

Secretário da Assembleia Geral Ordinária
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