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EDITORIAL
Nos últimos sete anos, os servidores 

da Alepe vêm obtendo conquistas e vitórias 
em um processo de negociações, convenci-
mento e luta que teve um ponto de infle-
xão no concurso de 2014 e na nomeação 
de novos 100 servidores. Uma demanda da 
sociedade pernambucana que nós, do Sin-
dilegis-PE, abraçamos com afinco. Ainda é 
pouco, mas é um bom começo.

Neste ano de 2016, nosso país pas-
sa por uma grave crise política e eco-
nômica, que tem seus reflexos também 
no Poder Legislativo. Como represen-
tantes dos servidores, nós do Sindilegis 
não deixamos de envidar esforços para 
chegar em resultados melhores possí-
veis para a categoria, mesmo quando o 
cenário nos diz o contrário. 

Em paralelo às negociações sa-
lariais e de condições de trabalho, 
também pensamos na estruturação e 
perenidade do trabalho sindical, bus-
cando a renovação dos quadros e uma 
maior aproximação da entidade com 
a base representada. Por isso, nos-
sos esforços em reformar nossa sede, 
promover solenidades e festividades 
e momentos de interação. Estamos 
entrando em outro momento de nos-
sa atuação sindical e contamos com 
a participação de cada um dos servi-
dores do Poder Legislativa Estadual.

A DIRETORIA
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Sindilegis PE apoia a luta dos trabalhadores contra os ataques do governo interino

Em 2016, o Sindilegis vem 
se posicionando contra o 
que       considera um golpe 

protagonizado pelo atual governo 
interino e as consequências que as 
escolhas desse governo ilegítimo 
pode acarretar, principalmente, 
para o serviço público. Levando-
-se em conta os retrocessos que 
pretendem impor aos trabalha-
dores e às trabalhadoras do nosso 
país, a luta do Sindilegis-PE tem 
sido no sentido de alertar a classe 
diante deste cenário.

Em agosto, mês em que o 
processo de impeachment da 
presidenta eleita Dilma Rousseff 
deve chegar à sua reta final no 
Senado,  o Sindilegis Pernambuco 
irá a luta novamente em defesa 
dos direitos dos trabalhadores e 
das trabalhadoras, desta vez em 
Brasília. Josias Ramos, presidente 
da Fenaleg e membro da atual 
diretoria do sindicato,  falou sobre 
esta ida à Capital Federal. “Vamos 
a Brasília para participar da 
mobilização nacional em defesa 
dos direitos dos trabalhadores 
do setor público e do setor 
privado. A intenção é travar um 
combate contra os projetos que 

estão tramitando no congresso 
nacional que retiram direitos dos 
trabalhadores”.

Confira algumas das lutas que 
têm recebido atenção do sindicato 
devido aos ataques aos trabalhado-
res e ao povo brasileiro:

PEC  555
Nos últimos sete anos, o sindi-

cato tem dado apoio total à luta pela 
aprovação da PEC nº 555/ 06, que tra-
mita no Congresso Nacional. O texto 
propõe o fim, de forma gradativa, da 
contribuição previdenciária de 11% 
dos inativos.  Reuniões, audiência pú-
blica e Grande Expediente Especial já 
foram realizados na Assembleia Legis-
lativa de Pernambuco a fim de ampliar 
o debate e conseguir apoio político 
para a proposta. Caso seja aprovada, 
A PEC 555, de autoria do deputado 
Carlos Mota (PSB-MG), irá impor a 
redução da contribuição previdenciá-
ria dos aposentados e pensionistas de 
20% ao ano, a partir dos 61 anos de 
idade do trabalhador. Com 65 anos, o 
servidor deixaria de contribuir total-
mente.

PLC 30/15
O Sindicato também tem se po-
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SINDILEGIS-PE participou de manifestações contra terceirização do serviço público



sicionado contra o PLC 30/15 (anti-
go PL 4330) ou o Projeto de Lei da 
Terceirização, que resultaria em uma 
queda na arrecadação de impostos e 
encargos sociais e, com isso, com-
prometeria o pagamento de aposen-
tadorias, pensões e licenças saúde.  
O projeto representa uma grande 
ameaça aos direitos da classe traba-
lhadora. Sob o pretexto de regula-
mentar a terceirização no Brasil, ele 
acaba por legalizar a precarização do 
emprego, já que permite que as em-
presas terceirizem até mesmo a sua 
atividade-fim, aquela que caracteri-
za o objetivo principal da empresa.

PLC 257/ 2016
O Projeto de Lei Complemen-

tar 257/ 2016 ataca os direitos fun-
damentais dos servidores públicos. 
A proposta trata do refinanciamento 
das dívidas dos Estados com a União 
e de alterações na Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. Para os servidores, 
o PLC será prejudicial se aprovado, 
pois ele adota uma política de ajuste 
fiscal e controle de gastos direciona-
da à folha de pagamento. 

PL 4567 
Além das pautas mais pontuais 

em defesa dos direitos dos trabalha-
dores da esfera pública e privada, o 
sindicato também foi às ruas contra 
o PL 4567/2016. O projeto da Câ-
mara revoga a participação obriga-
tória da Petrobras na exploração do 
petróleo da camada do pré-sal,  fa-
vorecendo as multinacionais e pre-
judicando os interesses nacionais e 
o desenvolvimento da educação e da 
saúde pública. O PL é uma das fren-
tes que o Sindilegis-PE acredita que 
deve ser combatida neste cenário 
atual de crise política no Brasil.
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Sindilegis PE apoia a luta dos trabalhadores contra os ataques do governo interino

O SINDILEGIS foi às ruas em defesa dos direitos dos servidores aposentados

As lutas em favor da soberania nacional também estão na pauta do SINDILEGIS-PE
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No último mês de junho, o Sindi-
legis Pernambuco comemorou 
os seus 25 anos de história. E, 

para marcar esta importante data, uma 
Reunião Solene foi realizada no plenário 
da Assembleia Legislativa, no dia 13. Su-
gerida pela deputada Teresa Leitão (PT), 
a reunião foi presidida pelo presidente 
da Casa, Guilherme Uchoa (PDT), que 
destacou a atuação do Sindilegis-PE para 
“melhorar e fortalecer o trabalho dos ser-
vidores da Assembleia”.

Ao longo da sua trajetória, o sindi-
cato contabiliza conquistas importantes, 
como a reformulação dos Planos de Car-
gos, Carreiras e Salários, a garantia do au-
xílio-saúde, a regularização das finanças 
e da contabilidade e a luta pela realização 
do último concurso público, que resultou 
na posse de 100 novos servidores em ja-
neiro de 2015. Além da aquisição, há dois  DO SINDILEGIS

ANOS

Registro da Fundação de
Sisalepe, em 1991

Presidente do SINDILEGIS-PE, Marconi Glauco,
recebe placa em homenagem aos 25 anos

Diretoria da Gestão “Mais Direitos,
Mais Cidadania”

Inauguração da nova sede do
SINDILEGIS-PE, em 2015
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anos, da sede própria localizada na Rua da União, 
para melhor estruturação do sindicato.

Em 2016, o trabalho do Sindilegis Pernam-
buco continua. Em um ano difícil para o país, o 
foco do sindicato tem sido no trabalho em prol da 
manutenção dos direitos dos trabalhadores. O re-
ajuste salarial e as melhorias nas condições de tra-
balho dos servidores têm sido algumas das frentes 
nas quais o Sindilegis-PE tem atuado. 

Discurso do Presidente do SINDILEGIS-PE

Diretoria do SINDILEGIS-PE, com o Presidente 
da CUT-PE, Carlos Veras, e Teresa Leitão

Diretoria do SINDILEGIS-PernambucoDirigentes Sindicais prestigiaram solenidade

SINDILEGIS-PE é homenageado na ALEPE

SINDILEGIS-PE homenageado
na casa Joaquim Nabuco

Convidados acompanharam a Reunião
Solene no Plenário da ALEPE
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Alepe atinge o limite prudencial da 
despesa de pessoal e prejudica reajuste 

salarial dos servidores

Representantes 
sindicais se reúnem 

na sede do Sindilegis 
para discutir ataques 

aos direitos dos 
trabalhadores

No dia 30 de junho, o Sindilegis 
Pernambuco promoveu mais 
uma Assembleia Geral para 

discutir com os seus filiados a Cam-
panha Salarial de 2016 e um possível 
acordo com a Mesa Diretoria para o 
reajuste salarial deste ano. Na assem-
bleia, o presidente do sindicato, Mar-
coni Glauco, informou que o índice de 
despesa de pessoal da Assembleia Le-
gislativa está acima de 1,37% da Receita 
Corrente Líquida do Estado. Fato que, 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 
prejudica o reajuste pedido pelo Sin-
dilegis PE (10,74%).

O sindicato, em razão desse im-
passe, fez e continua fazendo varias 
gestões no sentido de contornar essa 
situação, criada, principalmente, pelo 

elevado número de cargos comis-
sionados na Alepe. “Fizemos várias 
propostas para melhorar isso, com o 
objetivo de aprovar o reajuste salarial 
ainda este ano”, informou Marconi 
Glauco.

Parceiro do sindicato, o Dieese 
marcou presença na assembleia geral 
trazendo informações sobre o grave 
momento econômico do Estado de 
Pernambuco e suas consequências na 
política de pessoal dos servidores públi-
cos. Na ocasião, foi explicado que com 
a despesa de pessoal da Alepe acima do 
limite prudencial, a Casa teria dificulda-
des de dar o reajuste salarial solicitado 
pela categoria neste momento. Mas, 
segundo o presidente do Sindilegis, isso 
ainda pode acontecer. Marconi explicou 

que, na última reunião da Mesa Diretora, 
o sindicato esteve presente e saiu de lá com 
um acordo, que foi referendado pela cate-
goria na AGE.

“Acertamos a implantação de um 
projeto para incentivar a aposentadoria 
dos servidores que já atingiram esse di-
reito e a concessão do reajuste total as-
sim que o índice de despesa de pessoal 
recuar, este ano ou no início de 2017”, 
apontou Glauco.

O presidente do sindicato ainda in-
formou na reunião que os demais itens 
da pauta do Sindilegis continuam em 
negociação com a Mesa Diretora. “Agora 
em agosto, aguardamos a concretização 
desse acordo e vamos cobrar essas medi-
das para viabilizar nossa pauta”, finalizou 
Marconi Glauco.

Marconi Glauco se reúne com outros representantes sindicais na sede do SINDILEGIS-PE
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No dia 18 de julho, o presidente do Sindilegis Pernambuco, Marconi Glauco, recebeu 
na sede do sindicato alguns representantes sindicais interessados em discutir a defesa 
dos servidores públicos estaduais e federais. Na reunião, foram discutidos os projetos de 
lei que atacam diretamente os direitos dos servidores do serviço público e dos trabalha-
dores brasileiros em geral  e que estão em andamento na Câmara dos Deputados. 

Os companheiros sindicalistas que participaram da reunião no Sindilegis-PE foram: 
Fernando Ribamar e Ronaldo Sampaio, ambos do Sindsemp-PE, Ângelo Brekenfeld, do 
Sindicontas-PE, e Eliseu Magno, do Sindjud-PE.

Presidente do sindicato apresenta os fatos da última reunião com a Mesa Diretora

Servidores discutem as questões da campanha salarial 2016 



Além da Reunião Solene na Alepe, os 25 anos de história do Sindilegis Pernambuco 
também foram comemorados em ritmo de forró. No dia 11 de junho, no espaço de eventos 
Catamaran, foi realizado o Arraiá do Sindilegis-PE. Na festa junina, os filiados puderam 
saborear comidas típicas, dançar muito forró pé-de-serra e confraternizar entre si. Na 
comemoração, os servidores associados puderam levar seus familiares e participar de um 
momento agradável de convivência.
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