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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Aos dezesseis dias do mês de janeiro de 2018, às 14h30min (quatorze horas e 
trinta minutos), reuniram-se, em segunda chamada. os servidores do Ministério 
Público do Estado da Bahia, convocados na forma estatutária, através do Edital nº 
01/2018, publicado no site do SINDSEMP-BA, em 05 de fevereiro de 2018, para 
eleição de Delegados e Observadores que participarão do Congresso da 
FENAMP, que ocorrerá nos dias 14 e 15 de março 2018, na cidade de 
Salvador/BA. Abrindo os trabalhos, a Sra. ERICA OLIVEIRA DE SOUZA, Diretora-
Presidente do SINDSEMP-BA e Presidente da Mesa iniciou os trabalhos, 
mediante leitura do Edital, com a seguinte ordem do dia: 1) ELEIÇÃO DE 
DELEGADOS E OBSERVADORES QUE PARTICIPARÃO DO CONGRESSO DA 
FENAMP. Após a leitura da ordem do dia, a Presidente da Mesa esclareceu aos 
presentes o papel dos Delegados e Observadores, bem como a necessidade da 
autorização da categoria na escolha destes, diante do disposto no Estatuto da 
FENAMP. Devido o desinteresse dos servidores presentes em se candidatarem 
aos cargos de Delegados e Observadores, a diretora presidente colocou em 
votação o seguinte ponto: Que das 9 (nove) vagas para o cargo de Delegados 
a que o SINDSEMP-BA tem direito, 6 (seis) fossem ocupadas pelos 
integrantes da Diretoria Executiva e que fosse extinta a eleição para o cargo 
de Observadores, justificando para isso a necessidade de redução de 
custos. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Posteriormente, o 
servidor de Itaberaba, Francisco José Azevedo Oliveira, colocou o segundo ponto 
para votação: A escolha das 3 (três) vagas remanescentes para o cargo de 
Delegados ficassem a critério da Diretoria Executiva. Colocada em votação, 
também foi aprovada por unanimidade. Inexistindo o interesse dos presentes em 
fazer uso da palavra, a diretora-presidente agradeceu a presença de todos e 
declarou encerrada a Assembleia às 15:00h (quinze horas) da qual, para constar, 
lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, será assinada por mim, Lourival 
Alves dos Santos Filho, _______, que secretariei os trabalhos, pela Diretora-
presidente e pelos presentes registrados em lista de presença em apartado. 
Salvador/Ba, 16 de fevereiro de 2018. 
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