
ATA  DA  3ª  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 11 (onze) dias do mês de Agosto de 2021 (dois mil e vinte e um), às 15 (quinze)

horas, de maneira virtual, através da plataforma Google Meet, foi feita a 3ª (terceira)

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 os nomes de servidores Gleberton dos Santos,  Alex Estevam, Igor  e

Roque Sousa a se posicionarem, informando seguir o tempo de fala de três minutos

para  cada  pessoa  falar,  proposto  anteriormente  na  última  assembleia,  sobre  o

posicionamento da solicitação de filiação do cidadão Dennis Christian com finalidade

a pôr em votação entre os presentes a aceitação de filiação do cidadão em questão,

sendo registrado em ata, a pedido do servidor Igor sobre os acontecimentos desta

assembleia,  finalizando  o  debate  com  o  posicionamento  do  Coordenador  de

Secretaria  Geral  Izac  Silva  de  Jesus.  Aos  nove  minutos  e  quarenta  e  quatro

segundos do início desta assembleia foi autorizada pelo Coordenador de Relações

Institucionais  e  Comunicação  Antônio  Carlos  Andrade  de  Carvalho  o  início  da

votação, com duração de trinta segundos, através do chat com os presentes sendo

fiscalizada e contabilizada por Izac Silva de Jesus e encerrada por Antônio Carlos

Andrade  de Carvalho  aos dez minutos e vinte  e dois segundos após  pedido de

prolongação do servidor Roque Sousa por motivos de “delay”, contabilizando até o

momento de encerramento da votação vinte e seis votos totais sendo dezoito votos

sim  e  oito  votos  não,  acarretando  a  liberação  de  filiação  do  cidadão  Dennis

Christian.  Informes básicos esclarecidos pelo Presidente da Assembleia antes de

prosseguir para a pauta, sobre as atividades do sindicato segunda – feira de 17:30

(dezessete horas e trinta minutos) às 19:00 (dezenove) horas, o futebol no camisa
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10, o filiado que quiser participar necessita comunicar o nome no grupo do futebol ou

dos filiados, e sendo liberado o companheiro de filiada que quiser participar, também

necessita comunicar,  de terça – feira à quinta -  feira às 19:00 (dezenove) horas

temos aula de funcional e clube de corrida às quartas  na praça Zilda Arns localizada

atrás do Banese do Jardins com o professor  Robson,  importante  frisar  ser  uma

atividade física feita em local aberto com uso de máscara obrigatório seguindo as

determinações da OMS. Pauta: a reunião do dia 10 (dez) de Agosto de 2021 (dois

mil e vinte um), juntamente com o Procurador – Geral e toda a equipe. Foi informado

ao início da reunião uma decisão de uma reclamação do município de Paranavaí,

sendo apresentado uma cópia sobre essa reclamação, decisão do dia 02 (dois) de

Agosto do Ministro Alexandre de Moraes que foi informada na sexta feira dia 06

(seis) de Agosto e que está havendo um debate nos poderes que concedeu revisão

sobre a questão se voltará atras ou não, ontem que o tribunal de contas ia voltar

atras na recomposição que eles tinham dado e o TJ estava vendo com a ALESE, foi

contatado o servidor  Jones e passado a ele a matéria sobre essa questão e foi

perguntado a ele sobre a votação que ocorreria nesta nessa assembleia e não foi

incluso na pauta, aparentando que os desembargadores entraram em contato com a

ALESE e  retiraram da  pauta  de  hoje  a  votação  para  ser  avaliado.  Os  diretores

presentes ao fim da reunião entraram em contato com Mauricio Gentil passando a

reclamação e perguntando o seu posicionamento jurídico no qual ele disse que seria

restrita sem nenhuma decisão vinculada a esse caso, mas de qualquer forma o SPF

confirmou  a  validade  da  lei  complementar  173/2020  que veda  os  reajustes.  Em

junho foi contratada a empresa Gueto para fazer a campanha, não foi cumprido os

prazos e combinados, entregando uma campanha há dez dias que prontamente foi

rejeitada e questionada sobre ser uma campanha feita pelo sindicato dos servidores,

foi reforçado a nossa diretriz como um sindicato e recebido resposta ontem no dia 10

(dez) de Agosto, devido a esses impasses, em conversa com Jones do SINDIJUS,

indicou  uma outra  empresa  de  fora  que  trabalha  com sindicatos,  a  tendência  é

procurar esta empresa no fim do contrato com a Gueto. Houve uma conversa com o

Chefe de Gabinete e foi sinalizado que alguns pleitos seriam deferidos em Agosto

para Setembro ficando deferidos parte da recomposição, os auxílios equiparados ao
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TJ, o auxílio interiorização seria mexido, a gratificação de substituição seria mexida

o valor e a gratificação para o técnico que faz função de analista, e a tendência é ela

equiparar  –  se  ao  TJ,  pela  decisão,  alegam  não  poder  mexer  em  nada  e  se

comprometem em Outubro  tentar  com o  sindicato  negociar  a  partir  de  Janeiro,

podendo  já  enviar  ofício  solicitando  reunião.  Alguns  pontos,  a  empresa  Gueto

contratada, foi entregue o material da reforma administrativa e será vinculada a partir

de segunda feira 16 (dezesseis), a segunda quinzena de agosto é uma campanha

nacional  contra  a  reforma  administrativa  e  o  SINDSEMP  –  SE  lançará  uma

campanha em outdoor, internet e radio, sendo o rádio para as próximas campanhas

uma tendência ainda válida. Outros dois pontos, entrar com uma ação questionando

a  decisão  do  PGJ  (Procuradoria-Geral  de  Justiça)  de  não  dar  a  recomposição

salarial  com apoio jurídico da FENAMP (Federação Nacional dos Servidores dos

Ministérios Públicos Estaduais) e irmos para o desgaste político, em conversa com

Jones, foi dito que irão esperar o passo de hoje do TJ para ver o que seria feito e já

tinha combinado que a partir de Setembro ou começo de Outubro iriamos ver uma

campanha  para  ver  a  diferença  da  recomposição,  os  2,4%  que  ficou  de  2021,

cumpriria o contrato com a Gueto e já veria uma campanha com uma nova empresa

do Rio Grande do Sul que já trabalha com sindicatos a exemplo à CUT. Ao entrar em

contato com Mauricio Gentil  e SINDIJUS foi informado não saber dessa decisão,

colocando em votação sobre os passos a serem dados com relação a essa questão.

Foi liberado 3 (três) minutos de fala sobre o posicionamento de servidores acerca da

pauta tratada na assembleia com questionamentos em relação a reunião que foi

apresentado  o  conteúdo  da  decisão  do  Ministro  Alexandre  de  Moraes  para  ter

melhor entendimento do fundamento desta decisão, em relação ao o que justifica

fazer uma campanha contra a reforma administrativa nas ruas e a campanha salarial

internamente  e  trazendo  o  questionamento,  mudando  a  conjuntura,  discutir  a

possibilidade  da campanha salarial  nas  ruas,  em resposta  pelo  Coordenador de

Secretaria Geral, foi dito já ter um parecer de Mauricio Gentil dizendo que reajuste,

aumento salarial e recomposição são termos diferentes, ocorre que na decisão de

do Ministro Alexandre de Moraes, ele reafirmou no sentido que o propósito dessa Lei

é  vedar  todo  e  qualquer  aumento  de  pessoal,  entendido  por  ele  que  pela
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circunstância da pandemia é constitucional todo e qualquer aumento de despesas

na  folha  dos  servidores  públicos,  com  relação  a  campanha,  essa  distinção  foi

decidida na última assembleia, a categoria analisou por bem deixar esta campanha

salarial  internamente por entender não  ser  adequado explicitar  a sociedade falar

sobre dinheiro nesse momento de pandemia,  podendo ser  colocado em votação

posteriormente.  Também  debatido  sobre  entrar  com  uma  ação  agora  seria

precipitado sendo mais  inteligente  estudar  os  movimentos dos outros  sindicatos.

Debate sobre concurso público para servidor em resposta da gestão para técnico

com o fim do Arquimedes, mão de obra ociosa para analista querem aproveitar o

técnico  e  não  farão  concurso  nessa  gestão  até  o  final  do  ano que  vem com a

promessa de que irão melhorar a situação financeira do servidor em troca de não

realizar o concurso público e a questão de cargo comissionado. Foi colocado em

votação,  com tempo de  1  (um)  minuto,  sim para  quem concorda  ou  não  quem

discorda com a tese do sindicato de procurar Mauricio Gentil para ver a viabilidade

de uma  ação  judicial,  contabilizados  vinte  e  cinco  votos  prevalecendo  o  não. A

proposta do sindicato é aproveitar o crédito com a Gueto, conversar sobre a questão

de prazos, ou a nova empresa, uma campanha salarial 2021/2022 já começando a

aquecer para colocar o bloco na rua. Questionamento sobre qual objetivo seria esta

campanha,  em  resposta  o  Presidente  da  Assembleia  explicou  que  seria  uma

campanha estudada com a Gueto e trazido para a assembleia sendo o objetivo a

recomposição, de inicial de 2021 e já preparando para 2022 não tendo relação com

a campanha contra a reforma administrativa.  Registrado em ata para que se dê

prioridade para a campanha de valorização dos servidores em paralelo em questão

da  reforma  administrativa  sendo  solicitado  um prazo  para  segunda quinzena  de

agosto estar com a campanha pronta, entretanto, depende da empresa contratada e

não do sindicato e será cobrado de forma mais áspera. Sugestão do servidor Dennis

Christian anotada pelo jornalista Thiago Leão, acerca de um aperfeiçoamento da

campanha ter um conceito central de valorização do servidor do Ministério Público,

de modo geral servindo de conceito para uma campanha salarial com argumento em

torno da recomposição e todo mais, com pedido de prazo de 15 (quinze) dias para a

empresa Gueto apresentar a campanha para já estar nas ruas, aberto votação de 1
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(um) minuto para se posicionarem aqueles que concordam e não concordam com a

proposta vencendo os que concordam. Foi questionado ao PGJ algo informado no

grupo dos filiados sobre a questão do rodízio do pessoal do administrativo, segundo

o PGJ, cada gestor escolher o que quer do seu trabalho e pessoas não estavam

produzindo em casa e acumulando para produzir na sede. Sugestão de proposta do

servidor Igor para o sindicato, criar um canal de comunicação anônimo sugerindo ser

feita  pelo  google  forms  por  um  formulário  de  reclamação  preenchida  de  forma

anônima publicado o link no site e sentir mais confortável em levar mais demandas e

criar  uma  comissão  envolvendo  o  pessoal  do  sindicato  que  acompanhe  o

recebimento  e  depois  repassando  e  um  quadro  informativo  no  site  atualizado

periodicamente quais os pleitos em negociação e em que estágio cada pedido se

encontra  anotado  pelo  jornalista  para   ver  a  possibilidade  dessa  sugestão  e  a

diretoria pode avaliar sobre a questão da comissão. Registrado a votação referida a

proposta da criação de um canal de comunicação, comissão e quadro informativo,

aprovado  por  unanimidade.  Trazendo  questionamento  sobre  o  pagamento  da

indenização dos servidores que tem a receber tendo em vista que no mês de abril

houve pagamento para promotor e sugerir a estabelecer um teto a ser pago para

todos, membros e servidores, oficiar solicitando o pagamento e questionar quando

seria pago, com relação a área meio e área fim, sugestão de inserir as duas áreas

na  última  portaria.  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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