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Sindicatos dos servidores do Legislativo firmam 
criação da Fenaleg

Diretoria e proprietários firmam 
acordo de compra da sede

 Sindicato comemora realização de concurso público 

Sindilegis Pernambuco participa da criação da FENALEG 

 O Sindilegis Pernambuco tem muitas conquistas a 
comemorar desde o início da atual gestão. Entre elas, uma 
das mais expressivas: a realização de concurso público 
para preenchimento de vagas na Alepe. O último cer tame 
havia ocorrido em 1999. As provas para 100 cargos, 
entre nível médio e superior, foram realizadas em abril e o 
resultado definitivo foi publicado em julho. A convocação 
dos novos servidores da Alepe deve ocorrer em dezembro 
deste ano.
 A luta pela profissionalização e qualificação do 
serviço público, porém, não se encerra nesse cer tame. 
O sindicato continua defendendo a realização de novas 
provas, pois o quadro de efetivos ainda é baixo. O pleito 
é de todos os sindicatos das Assembleias Legislativas do 

País e da FENALEG (Federação Nacional dos Sindicatos de 
Servidores de Assembleias Legislativas do Brasil), nova 
federação a qual o Sindilegis Pernambuco se filiará.
 “Desde 2009, lutamos por isso. Entendemos, 
como previsto na Constituição Federal, que o acesso ao 
cargo público deve se dar por meio do concurso, o que 
evita interferência política, e que o cargo em comissão deve 
ser exceção ou em casos específicos como os de chefia, 
assessoramento e direção”, ponderou Josias Ramos, 
presidente do Sindilegis Pernambuco. Ele acrescentou, 
ainda, que a luta não cessará: “Não iremos descansar até 
que todas as vagas sejam preenchidas. Essa é uma luta 
constante do sindicato e da federação”.

 O Sindilegis Pernambuco desfiliou-se da 
Federação Nacional dos Servidores dos Poderes 
Legislativos Federal, Estaduais e do Distrito Federal 
(Fenale). A decisão foi aprovada em Assembleia Geral 
Extraordinária com a categoria, em 30 de junho. Além 
de sacramentar a saída da Fenale, os filiados também 
aprovaram, por unanimidade, a participação do 
Sindilegis Pernambuco na fundação de uma entidade 
de grau superior, que represente os anseios da 
categoria e dos sindicatos, legítimos representantes 
dos servidores do Poder Legislativo – a FENALEG 
(Federação Nacional dos Sindicatos de Servidores de 
Assembleias Legislativas do Brasil).
 A proposta da diretoria do sindicato foi 
apresentada, na reunião, pelo vice-presidente do 
Sindilegis-PE, Marconi Glauco. De acordo com ele, 
a diretoria já havia decidido apresentar a proposta de 
desfiliação à categoria. “A Fenale não nos representava 
mais. Lá, falta o debate e a luta política e sindical 
sobre as causas que interessam aos servidores 
do Poder Legislativo. Além disso, não temos a 
transparência nas ações e nas contas, diferentemente 
do que praticamos em nosso sindicato”, frisou. E 

acrescentou: “precisamos levar para o âmbito nacional 
a luta por pleitos importantes dos sindicatos e dos 
servidores dos Legislativos Estaduais, mas isso não 
era possível na Fenale”, argumentou.
 O vice-presidente do Sindilegis-PE também 
ressaltou a necessidade legal, imposta pelo Ministério 
do Trabalho, da federação ter como base os sindicatos 
e não associações, como ocorre na Fenale. “Isso, 
além de ilegal, traz muitos problemas internos, com 
entidades dividindo a base e causando rachas que 
prejudicam a categoria”, destacou.
 Por fim, Marconi Glauco lembrou que a iniciativa 
do Sindilegis-PE não foi isolada. “Os sindicatos do Rio 
de Janeiro, da Bahia e do Distrito Federal também saíram 
da Fenale, e outros, como São Paulo e Maranhão estão 
em processo para a saída”, destacou. A ideia, segundo 
ele, é a formação de uma nova federação, com base 
sindical. “Estamos conversando com esses e outros 
sindicatos para a criação de uma nova federação – 
a FENALEG (Federação Nacional dos Sindicatos dos 
Poderes Legislativos Estaduais e do Distrito Federal). 
Isso deve acontecer neste segundo semestre de 
2014”, complementou.
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Categoria alcança avanços 
na Campanha Salarial 2014/2015

 Os servidores da Assembleia Legislativa 
de Pernambuco puderam comemorar, em julho 
deste ano, um reajuste de 6,15% nos salários. 
O incremento foi um dos pleitos defendidos pelo 
Sindilegis Pernambuco na Campanha Salarial 
2014/2015. As metas da categoria foram traçadas 
no mês de fevereiro, em um evento de dois dias, 
que contou com a par ticipação da Diretoria e de 
Representantes Sindicais de Base. O trabalho 
foi acompanhado pela economista do Dieese 
Jackeline Natal e contou com palestra do jornalista 
Jonatas Campos.
 Entre as questões que constam no 
documento produzido pelo grupo e aprovado 
em Assembleia da categoria, estão o reajuste 
salarial, correções e atualizações na carreira de 
especialista do Poder Legislativo, implantação 
da conversão em pecúnia das licenças-prêmio 
adquirida pelos servidores efetivos em exercício, 
uniformização do Plano de Cargos e Carreiras, 

atualização do auxílio saúde, implantação da Mesa 
de Negociação Permanente – que, agora, já é lei 
-, política de formação profissional e capacitação 
continuada do servidor, política de segurança 
interna da Alepe, melhoria nas condições de 
trabalho e Criação da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (Cipa).
 No evento, Jackeline analisou os avanços 
da Campanha de 2013 e auxiliou na construção 
da Pauta de Reivindicações, identificando os 
resultados esperados, as prioridades e as ações. 
“Conseguimos fazer coisas que não são tão 
simples de fazer. É muito difícil a direção sindical 
construir isso coletivamente”, observou. A pauta 
foi aprovada por unanimidade em Assembleia 
Geral com a categoria e, posteriormente, entregue 
à Mesa Diretora da Casa Joaquim Nabuco.
 Além do reajuste salarial, a categoria 
teve outras impor tantes conquistas, como a 
Mesa de Negociação Permanente.

Diretores e representantes sindicais 
traçam diretrizes para a Campanha

Próximas diretrizes do sindicato serão traçadas em novembro
 Nos dias 6 e 7 de novembro, o sindicato 
promove, mais uma vez, o Seminário de 
Planejamento Estratégico. Os próximos passos da 
gestão serão delineados em encontro que reúne 

Diretoria, Conselho Fiscal, Representantes 
Sindicais de Base e servidores filiados. 
As inscrições devem ser feitas na sede do 
Sindilegis Pernambuco.
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Mais uma grande vitória do Sindilegis-PE:
a aquisição da sede própria

 Uma grande conquista para o Sindilegis 
Pernambuco e toda a categoria dos servidores da 
Assembleia Legislativa de Pernambuco. No dia 9 de 
setembro, foi firmado o compromisso de compra e 
venda dos dois apartamentos do 7º andar do Edifício 
Leite Maia, na Rua da União, onde funciona, há cerca 
de 15 anos, a sede do sindicato. Agora, depois de anos 
sonhando com essa conquista, o Sindilegis-PE tem uma 
sede própria. Sem dúvida, um dia histórico para a nossa 
categoria. 
 A assinatura do contrato de compra de dois 
apartamentos, um deles onde já está instalado o sindicato, 
foi realizada em clima de comemoração pela diretoria. 
“Ter uma sede própria dá ao sindicato independência 
para atuar sem nenhum tipo de interferência exterior”, 
ressaltou o presidente Josias Ramos. A compra foi 
aprovada em Assembleia Geral com a categoria em 2 de 
julho deste ano. 
 A entidade alugava o apartamento 701 do Edifício 
Leite Maia há, aproximadamente, 15 anos. Além dele, o 
sindicato também adquiriu o apartamento de número 
702. Dessa forma, o sétimo andar do edifício agora 
pertence ao Sindilegis-PE. “O sindicato que depende da 
estrutura do órgão para o qual a categoria trabalha tem 
menos autonomia. É muito importante ter um espaço 
onde membros da diretoria e sindicalizados possam 
atuar, participar, se reunir, um lugar permanente, de onde 

não podemos ser retirados”, pontuou Josias. 
 O presidente destacou, também, que a compra 
é um investimento do dinheiro dos sindicalizados, já que 
a área onde fica a sede está se valorizando. “Estamos 
localizados entre a Alepe e o TCE, próximos a nossa 
categoria, numa área da cidade onde importantes 
sindicatos, como o Sindifisco e o Sindicontas, estão 
localizados. Estamos todos de parabéns com a 
compra”, completou. 
 Josias lembrou, ainda, que será feita uma 
reforma antes da inauguração da sede do Sindilegis-
PE. Para isso, foi criada uma comissão, formada pelo 
vice-presidente, Marconi Glauco; pelo secretário, 
André Salgado; pelo vice-secretário, Romualdo Fidelis; 
e pelo tesoureiro e vice-tesoureiro, Maurício da Fonte 
e Washington Pereira, para discutir projetos que vão 
transformar o local em um único espaço físico, buscando 
funcionalidade, comodidade e conforto para os que 
trabalham e transitam na nossa sede.

Terrenos — O sindicato também informa acerca dos 
dois terrenos de São José da Coroa da Grande. Um 
deles já foi vendido - por 25 mil reais - e o outro está 
em negociação. A área de cada um é de 10x20 e eles 
não estão localizados próximo à praia e, sim, perto 
da rodovia. A venda foi aprovada, anteriormente, em 
assembleia com a categoria.

Diretoria e proprietários firmam 
acordo de compra da sede
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Servidores conquistam Mesa de Negociação Permanente

Contas 2012/2013 do Sindilegis-PE são aprovadas por unanimidade

 Mais uma conquista da atual gestão 
do Sindilegis Pernambuco. No mês de junho, 
a Lei estadual Nº 15.342 criou o Programa de 
Negociação Permanente na Assembleia Legislativa 
de Pernambuco (Alepe). A proposta era uma luta do 
sindicato desde a gestão passada e integra um dos 
pontos da Campanha Salarial 2014/2015. A iniciativa 
da Mesa Diretora da Alepe é pioneira no País e segue 
as determinações da Convenção 151 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT).
 De acordo com o texto da proposição 
o Programa “tem por finalidade promover a 
democratização das relações de trabalho e a 
valorização dos servidores públicos (...) através 
da negociação coletiva, sempre na perspectiva 
da prestação de um serviço público de qualidade, 
caracterizando-se como instrumento de solução de 
conflitos entre a gestão e a entidade representativa 
dos servidores”.
 A lei também ressalta que a negociação 
coletiva é processo de diálogo nas relações de 
trabalho e será pautada pelos princípios da boa-fé, do 
reconhecimento das partes e do respeito mútuo. Fica 
assegurada, na preposição, a negociação anual e que 
a Mesa de Negociação será regida por regulamento 
próprio, construído de comum acordo entre as partes, 
que serão formadas por quatro representantes da 

Mesa Diretora e quatro representantes da categoria 
de servidores, indicados pelo sindicato.
 De acordo com o presidente do Sindilegis-
PE, Josias Ramos, a conquista “é um avanço com 
a atual Mesa Diretora”. “Argumentamos que a atual 
Mesa Diretora não é permanente e que não podemos 
ter a mesma segurança de que outras administrações 
da Assembleia tratariam das lutas dos servidores de 
forma justa”, observou Josias.
 Dentre as finalidades do programa, 
promover a participação dos servidores no 
planejamento e execução de programas voltados 
para o aperfeiçoamento e a valorização profissional, 
implantar as diretrizes gerais relativas ao plano de 
cargos, carreiras, subsídios e vencimentos, além de 
discutir a política salarial dos funcionários.

A diretoria do Sindilegis Pernambuco fez, no 
mês de junho deste ano, a prestação de contas 
à categoria em Assembleia Geral Ordinária das 
finanças da entidade do segundo semestre de 
2012 e do ano de 2013. As contas receberam 
parecer favorável do Conselho Fiscal e foram 
aprovadas, por unanimidade, pela categoria. 
Por sugestão do representante sindical de base 
Marcondes Ferreira, o site do sindicato passará 
a apresentar um detalhamento maior das receitas 
e despesas dos exercícios financeiros, além 
dos balancetes e pareceres que já constam no 
endereço eletrônico.
 Após essas decisões, teve início uma 
Assembleia Geral Extraordinária. Como previsto 
na pauta, foram deliberados os seguintes temas: 
Campanha Salarial 2014/2015; compra da sede e 
desfiliação da Fenale. Com relação à Campanha, 
o presidente do Sindilegis-PE, Josias Ramos, 
afirmou que a pauta ainda está em processo e que 
nem todas as reivindicações foram atendidas, 
mas comemorou a aprovação da lei de iniciativa 

da Mesa Diretora que regulamenta a Mesa de 
Negociações, pleito do sindicato.
 A questão da compra da sede também 
foi tratada. Ficou aprovada a aquisição de dois 
apar tamentos - um deles é onde funciona a atual 
sede administrativa do Sindilegis-PE.

Mesa de negociação já é realidade

Servidores votam a prestação 
de contas do sindicato
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Sindicato luta pela aprovação da PEC 555

Acompanhe as causas da entidade na justiça

 O primeiro semestre de 2014 foi de intensas ativi-
dades em prol da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
555, que tramita no Congresso Nacional. O Sindilegis-Per-
nambuco se fez presente nas manifestações e tem lutado pela 
aprovação do texto que visa extinguir, de forma gradativa, a 
contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas. 
A redução seria de 20% ao ano, a partir dos 61 anos de idade 
do trabalhador. Com 65 anos, o servidor deixaria de contribuir 
totalmente. Reuniões, audiência pública e Grande Expediente 

Especial foram realizados na Alepe, para ampliar o debate e 
conseguir apoio político para a PEC.
 Em fevereiro, juntamente com diversas entidades sin-
dicais que fazem parte da Frente Pernambucana pela Aprova-
ção da PEC 555, o Sindilegis-PE participou de caminhada da 
Praça da República à Câmara de Vereadores, onde foi realiza-
da uma audiência pública para tratar do tema. A concentração 
para a caminhada teve início no pátio externo do prédio-sede 
da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Diretores do sin-
dicato, Representantes de Base da categoria e servidores da 
Alepe seguiram para o Teatro de Santa Isabel, onde se juntaram 
às demais entidades representativas. De lá, caminharam até a 
Câmara para o início do debate.
 Participando da Mesa dos Trabalhos, a auditora fis-
cal da Receita Federal Clemilce Carvalho, afirmou que diversas 
reuniões foram realizadas pelo Brasil com o intuito de agilizar 
a aprovação da PEC. “Não tenho dúvida que esse erro será 
reparado. A previdência social nunca teve déficit”. Presidente 
do Movimento Nacional de Servidores Aposentados e Pensio-
nistas (Mosap), Edson Guilherme Haubert sugeriu à Câmara de 
Vereadores que realizasse uma Moção de Apoio a PEC para o 
Congresso e para a Presidência da República. “Temos que fazer 
pressão”, argumentou.
 O presidente do Sindilegis Pernambuco, Josias Ra-
mos, falou na tribuna. “Sabemos que o entrave está no Gover-
no Federal, não no Congresso Nacional. Por isso, teremos que 
atuar também junto às Centrais Sindicais, que têm assento na 
Mesa de Negociação com o Governo”, observou.
 No mês de abril, o debate ocorreu na Casa de Joaquim 
Nabuco. Um Grande Expediente Especial foi realizado por ini-
ciativa do deputado Antônio Moraes (PSDB). “O servidor passa 
toda a sua vida pagando a previdência para, quando se aposen-
tar, receber o que recolheu em sua vida funcional. O que acon-
tece hoje é injusto e o déficit da previdência não é justificativa”.

PEC é discutida no plenário da Alepe
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Sindilegis Pernambuco 
apoia plebiscito popular

 Por uma reforma no sistema político brasileiro, 
entidades sindicais, organizações populares e sociedade 
organizada realizaram, durante a Semana da Pátria – de 1 a 
7 de setembro –, a votação do Plebiscito Popular por uma 
Constituinte Exclusiva e Soberana sobre o Sistema Político. 
O Sindilegis Pernambuco apoiou a campanha e também 
esteve envolvido colhendo assinaturas em favor da proposta. 
Uma urna foi instalada em frente ao Anexo I da Assembleia 
Legislativa. O movimento é fruto das manifestações de 
junho de 2013, quando milhares de brasileiros saíram às 
ruas primeiramente reivindicando a diminuição das tarifas de 
ônibus e, posteriormente, mudanças na política brasileira.   

 Em sintonia com as discussões nacionais acerca de 
temas relevantes para a sociedade civil, o Sindilegis Pernambuco 
promoveu, em outubro, um debate sobre a Democratização 
da Mídia Brasileira, no auditório da Alepe. O evento integrou 
a Semana da Democratização da Comunicação, realizada 
pelo Fórum Pernambucano de Comunicação (Fopecom). Os 
jornalistas Ivan Moraes Filho, do Centro de Cultura Luiz Freire, 
Jonatas Campos, da Alepe, e Juliano Domingues, da Comissão 
de Ética do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco (Sinjope), 
fizeram exposições sobre o tema e foram mediados pelo 
também profissional da área e vice-presidente do Sindilegis-
PE, Marconi Glauco.
 Para Glauco, o tema é relevante pelo momento vivido 
no Brasil, acrescentando que a comunicação é um “direito 
humano”. “O sindicato deseja que o filiado participe e entenda 
a proposta de democratização da mídia, que nada mais é do 
que a regulamentação do que já existe na constituição Federal. 
O sindicato apoia e vai se engajar nessa luta”, ressaltou. Juliano 
Domingues foi o primeiro palestrante a tratar da questão. Na 
fala, destacou tese de doutorado de sua autoria. De acordo com 
o estudo, quanto maior a influência econômica sobre a mídia, 
menor a democracia e menor o pluralismo. “A mídia é tratada 
como área periférica dos governos”, lamentou. 

 Este ano, o Dia Internacional da Mulher foi 
comemorado pelo sindicato em duas ocasiões. Um evento 
reuniu as servidoras em atividade e outro, as aposentadas 
da Assembleia. Os encontros ocorreram em março. As 
funcionárias em atuação na Casa de Joaquim Nabuco 
participaram de um café da manhã seguido de palestra com 
a economista do Dieese, Milena Prado, que aconteceu no 
Auditório da Alepe.
 Milena levou para a reunião o estudo A Inserção das 
Mulheres no Mercado de Trabalho na Região Metropolitana 
do Recife em 2013. De acordo com dados levantados 
pelo Dieese, há desigualdade no acesso ao mercado de 

Dia da Mulher é festejado 
pelo Sindilegis-PE

Sindilegis-PE debate Democratização da Mídia

trabalho. “Ainda enfrentamos barreiras. “Infelizmente, na 
nossa sociedade, o trabalho do homem vale mais que o da 
mulher”.
 Já as aposentadas tiveram uma tarde de 
descontração num hotel em Olinda, onde participaram de 
um bingo e um chá da tarde. No evento, a aposentada Maria 
Inês Reis destacou: “Nunca pensaríamos que isso fosse 

Plebiscito pela reforma política 
teve apoio do Sindilegis-PE

Aposentadas participam de encontro 
em comemoração ao Dia da Mulher

acontecer. Estar aqui é um privilégio”. A diretora Social do 
Sindilegis-PE, Zulmira Andrade destacou “os momentos 
especiais vividos”. O presidente do sindicato, Josias Ramos 
falou das lutas da instituição em favor dos aposentados, 
ressaltando o movimento em favor da PEC 555.

 Jonatas Campos fez um rápido relato da experiência que 
teve como correspondente do site Opera Mundi, na Venezuela, 
e comparou o modo como as mídias venezuelana e brasileira 
conduzem as eleições. “É cruel o tratamento que os meios de 
comunicação daqui dão, vemos uma avalanche do discurso 
único”, pontuou, acrescentando que no país de Hugo Chávez 
já houve o processo de regulamentação do setor. Ivan Moraes 
Filho afirmou que o atraso brasileiro na discussão do tema “não 
é acidental, mas proposital”. “Contamos com o sindicato dos 
servidores desta Casa para ser divulgador e ponto de coleta para 
assinaturas para que a lei chegue ao Congresso Nacional”. Após 
a explanação, houve debate com os presentes. Entre as propostas 
do Fopecom para o Governo do Estado, está a realização de 
concurso público para ocupação de cargos de comunicação 
no Executivo do Estado e a contratação imediata dos jornalistas 
aprovados no certame da Alepe.

Importância do tema é 
ressaltado nas discussões
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festa”. A noite teve, além da apresentação de orquestra, 
sorteio de vários prêmios entre os filiados presentes. Os 
prêmios foram dados pelo Sindilegis-PE e pelas empresas 
conveniadas.

Doações — Durante a festa de 2013, cerca de 130 
brinquedos foram doados pelos servidores. As doações 
seguiram para três instituições. O Instituto de Assistência 
Social e Cidadania (Iasc), o Instituto Alan Kardec e Lar 
Espírita Ceci Costa e o Núcleo de Apoio à Criança com 
Câncer (Nacc) foram as entidades beneficiadas. Do Iasc, 
o educador social Edson Lima falou sobre a importância 
dos brinquedos para o Natal das 24 crianças atendidas 
pelo local. “Isso faz com que elas se sintam valorizadas, 
reinseridas na comunidade. As parcerias com instituições 
fortalecem a nossa atividade”, observou.

 Já se tornou tradição a nossa Festa de 
Confraternização. Em 2014, pelo quarto ano consecutivo, 
o Sindilegis Pernambuco realiza mais uma comemoração 
com seus filiados e convidados. O evento acontecerá 
no dia 6 de dezembro, na casa de festas Arcádia Paço 
Alfândega, a partir das 20 horas.
Este ano, teremos uma grande novidade: os filiados 
e seus acompanhantes terão acesso ao local por meio 
de cartão magnético, que será entregue à categoria até 
o final do mês de novembro. Assim, não haverá mais 
a distribuição de senhas. Na entrada da festa, o filiado 
só terá que passar o cartão na catraca e comemorar.  O 
cartão também servirá para identificação do filiado em 
lojas conveniadas e eventos do Sindilegis-PE.
 No ano passado, com sucesso, o Sindilegis-PE 
preparou um momento de reencontro entre os servidores, 
numa casa de recepções, no bairro de Apipucos. Em 
clima de comemoração pelas conquistas alcançadas, 
o presidente Josias Ramos, em discurso, ressaltou que 
o momento também é de reflexão sobre a trajetória da 
categoria. “Em 2013, concluímos a segunda etapa 
do Curso de Formação Sindical, que foi um grande 
enriquecimento para nós; fomos a Brasília defender a 
PEC 555, em prol dos aposentados; estivemos em defesa 
dos servidores da Assembleia de Alagoas, que não estão 
recebendo seu terço de férias; mas nossos maiores 
ganhos foram a organização dos trabalhadores, a volta 
de muitos servidores para o sindicato e a realização de 
Concurso Público, após 15 anos”, destacou.
 Na ocasião, a diretora social Zulmira Andrade 
agradeceu a participação dos associados e pontuou: 
“Sem vocês não poderíamos estar aqui nesta grande 

Festa de Final de Ano do sindicato acontece em dezembro

Salão cheio na confraternização 
do sindicato

Josias fala das conquistas 
alcançadas para os servidores


