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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DAS ENTIDADES 
MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DE SÃO 
PAULO – SEMESP 
 

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às 10h em primeira 

convocação e às 11h em segunda e última convocação, conforme estabelece o Estatuto, por 

meio do endereço eletrônico: 

https://semesp.zoom.us/s/494869221?tk=fKGk2OoMuQytqbzUMoMJJXXU1B58yXfE3VB

eJMC91S0.DQEAAAAAHX8a5RZFNFRIU3dqNlI0SzNOeEg0UmFCckh3AA foi realizada 

a Assembleia Geral Extraordinária em caráter permanente, com a presença dos senhores 

Mantenedores associados, cujos acessos constam do arquivo eletrônico armazenado no 

servidor do Semesp, para discutir e deliberar sobre os assuntos constantes na Ordem do 

Dia, conforme segue:  

a) Andamento das Tratativas Salariais; e 

b) Outros assuntos de interesse. 

Thiago Rodrigues Pêgas, 1º vice-presidente do Semesp, iniciou os trabalhos 

presidindo a Assembleia e, na sequencia nomeou Valdir José Lanza, 2º vice-presidente, 

como secretário, o qual leu o edital de convocação, amplamente divulgado entre os 

associados e publicado em jornal de grande circulação, bem como observou o cumprimento 

da Medida Provisória nº 936, de 2020, inciso II do art. 17 que possibilita a realização da 

assembleia de forma virtual.  Terminada a leitura do Edital, o presidente esclareceu que as 

negociações estão complexas, e passou a palavra ao Dr. Covac que elucidou as questões que 

envolvem as tratativas, realizando um breve relato.  Narrou  que o SEMESP convidou todas 

as Federações para realização da primeira reunião de negociação salarial que ocorreu em 15 

de janeiro de 2020. Na reunião, como ainda não havia sido entregue a pauta de 

reivindicação por parte de todas as Federações, ficou ajustado à realização da segunda 

reunião no dia 03 de fevereiro de 2020, tendo as Federações enviado por e-mail suas 

respectivas pautas, bem como o Semesp apresentado suas reivindicações. Em referida 

oportunidade, ficaram agendadas as reuniões para as próximas rodadas, que aconteceriam 

nos dias 10.02.20 e 17.02.20. Especificamente no dia 10 de fevereiro devido às chuvas que 

paralisaram São Paulo, de comum acordo foi adiada reunião e foi substituída pela reunião 

realizada no dia 27 de fevereiro de 2020, que teve como objetivo debates as pautas 

apresentadas. No dia 02 de março de 2020, o Semesp realizou Assembleia Geral 

Extraordinária para apresentar aos associados posição sobre as negociações, bem como 

submeter à aprovação da proposta de prorrogação da CCT por 60 dias, pois como somente 

foram apresentadas  as pautas pelas Federações em fevereiro,  restando pouco tempo para 

negociar o que foi aprovado pela assembleia. Em 09 de março de 2020 foi realizada reunião 

e o Semesp apresentou a proposta de prorrogação da CCT pelo prazo de 60 dias, porém as 

Federações concordaram apenas com a prorrogação por 30 dias. Em referida reunião restou 
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agendada nova rodada de negociações para o dia 16 de março, no entanto diante da 

recomendação de não aglomeração em razão do avanço do COVID-19, as partes 

suspenderam a reunião para nova data que seria pactuada em comum acordo. Dias após, a 

Medida Provisória n.º 927/20 foi publicada, além da Lei nº 13.979/20, bem como a 

Decretação do estado de calamidade pública, e a publicação Decreto Legislativo n.º 6 de 

março de 2020. Em razão especificamente dos impactos trabalhistas, trazidos à baila pelas 

Medidas Provisórias 927 de 22 de março de 2020 e 936 de 1º de abril de 2020, de comum 

acordo foram suspensas as reuniões negociais. Diante de todo cenário e, da posição do 

Semesp de buscar acordo e negociar sempre rechaçando qualquer  aceitação de dissídio, 

além das questões trabalhistas trazidas pela MP n.º 936/20 que possibilitou a redução de 

carga horária e consequentemente de salários e de suspensão do contrato de trabalho, 

informou aos associados à importância de elaborar proposta e  continuar a negociação. 

Apresentou o posicionamento da comissão interna de negociação no sentido de oferecer às 

Federações proposta de prorrogação da CCT por 90 dias, a contar do dia 1º de março, não 

estariam inclusas em referida proposta as seguintes cláusulas: Garantia semestral de 

salários; carga horária; Redução de carga horária por extinção ou supressão de disciplina, 

classe ou turma; Redução de carga horária por diminuição do número de alunos 

matriculados; irredutibilidade salarial; Férias (individuais ou coletivas); Recesso escolar; 

contribuição assistencial, Relação nominal, salvo para remessa ao sindicato do que 

estabelece a MP 936, de 2020, não aplicação de multa; reajuste salarial, mantendo-se a 

cláusula de assistência médica. Em contrapartida a prorrogação da CCT os sindicatos e 

Federações receberiam os acordos individuais como parte integrante dos acordos coletivos 

submetidos à apreciação dos mesmos, desde que as instituições observem a literalidade da 

MP n.º 936/20. Ato contínuo passou a palavra aos associados participantes, tendo algumas 

manifestações referentes a dúvidas e sugestões. E, ao final o presidente colocou em votação 

a proposta de acordo com Federações e sindicatos no reconhecimento integral das Medidas 

Provisórias n.ºs 927 e 936, ambas do ano corrente, bem como prorrogação da CCT por 90 

dias a partir de 1º de março, exceto as cláusulas já mencionadas, tendo sido aprovada por 

unanimidade. 

Após considerações finais o presidente da AGE deu a mesma por encerrada, 

agradecendo os presentes pela participação.  

 

 

Thiago Rodrigues Pêgas                                                                 Valdir José Lanza 

    Presidente da AGE                                         Secretário 
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