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Sindicato e Mesa negociam reajuste salarial de 7,5%
 A Campanha Salarial 2013 já tem resultados 
positivos. No último dia 11, a diretoria do Sisalepe e a 
Mesa Diretora acordaram um reajuste salarial de 7,5%, a 
partir de 1º de junho. É mais uma vitória da categoria dos 
servidores da Assembleia Legislativa de Pernambuco. 
Funcionários efetivos - ativos e aposentados - e 
comissionados estão comtemplados. O percentual 
segue o que foi definido para os servidores do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE-PE). A paridade salarial com 
o Tribunal é uma luta que foi iniciada na nossa primeira 
gestão à frente do Sisalepe e continua como bandeira da 
nova diretoria. Estamos Consolidando um Novo Tempo.
 A Campanha Salarial foi lançada e aprovada na 
última Assembleia Geral da categoria, no dia 19 de abril. 
Além da concessão do reajuste de 7,5%, os funcionários 
efetivos - promovidos no ano passado por merecimento 

ou antiguidade no PCCS - receberão o pagamento da 
progressão funcional de julho de 2012 a maio deste ano.
 Em razão da aprovação do projeto de lei só ter 
ocorrido no dia 20 deste mês, em redação final, e ter 
seguido para sanção governamental, o pagamento dos 
7,5% e do retroativo da progressão ficou para uma folha 
extra, no início do mês de julho. No pagamento do mês 
de junho, ficou garantido o pagamento de 50% do 13º 
salário.
 O Sisalepe segue negociando com a Mesa 
Diretora a consolidação do Plano de Cargos e Carreiras 
e Salários (PCCS), conforme foi apresentado à categoria 
na última assembleia e que compreende quatro cargos, 
englobando neles todas as especialidades da Casa. O 
projeto visa adequar os cargos a uma nova realidade, 
reestruturando o PCCS.

Confira no verso: Seminário para discutir reformulação do estatuto e 
segundo módulo do Curso de Formação Sindical acontecem em setembro
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Boletim Extraordinário

Sisalepe na luta para recuperar terrenos na praia

 Uma comissão formada por quatro integrantes 
da Diretoria - o secretário-geral André Salgado; o 
segundo-secretário Romualdo Fidelis; o tesoureiro 
Maurício da Fonte; e o vice-tesoureiro Washington 
Luiz -, iniciou os trabalhos para recuperação de dois 
terrenos que o Sisalepe possui em São José da Coroa 
Grande, no litoral sul de Pernambuco.
 No último dia 5, André, Romualdo e o 
funcionário do sindicato Heleno dos Santos estiveram 
naquela cidade e constataram que ambos os terrenos 
estão ocupados de forma irregular, com construções 
antigas, anteriores à gestão atual do Sindicato.

 O relatório da viagem foi lido durante reunião da 
Diretoria, em 13 de junho. Na ocasião, ficou decidido 
que o Sisalepe, se for preciso, acionará a Justiça para 
resolver a questão. Há a possibilidade de negociação 
de um dos terrenos, porém, o outro é uma questão 
mais delicada, que somente poderá ser resolvida no 
Judiciário. 
 A atual gestão do Sindicato fará todo o possível 
para que os terrenos, que pertencem à categoria, 
sejam recuperados. O objetivo é que eles sejam 
vendidos e ajudem a viabilizar a compra da nossa sede 
administrativa.

Discussão do Novo Estatuto e 2º módulo do Curso de 
Formação Sindical acontecem em setembro

 Servidores filiados, representantes sindicais 
de base e diretoria do Sisalepe já têm compromisso 
marcado em setembro. Nos dias 11, 12 e 13, o 
sindicato realizará, em Olinda, o seminário de discussão 
do projeto do Novo Estatuto do sindicato e a segunda 
etapa do Curso de Formação Sindical.
 O primeiro visa debater mudanças no Estatuto do 
Sisalepe, exigidas pela legislação atual e pelo Ministério 
do Trabalho. A minuta do novo texto está disponível 
no site www.sisalepe.com.br. Os funcionários que 
quiserem enviar alterações e sugestões podem fazer 
isso através do e-mail: sisalepe@sisalepe.com.br.

 Já o Curso de Formação, iniciativa traçada no 
Planejamento Estratégico da gestão atual para o triênio 
2012/2015, acontece em continuação à primeira etapa, 
realizada em agosto do ano passado, quando Diretoria, 
Representantes Sindicais de Base, integrantes da Fenale 
e de sindicatos que representam os servidores dos 
legislativos de outros Estados reuniram-se para conhecer 
e debater a História do Movimento Sindical Brasileiro. 
 Desta vez, a proposta é tratar dos temas 
Organização Sindical, Relações de Trabalho e Negociação 
Coletiva na Administração Pública. O período de inscrição 
será de 1º a 20 de agosto, na sede do Sindicato.

Atenção Associados!
O Sisalepe solicita a todos que entreguem, até o dia 30 de julho, na sede do Sindicato, uma foto 3x4 para 
confecção da carteira de sócio.


