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Grande vitória: 3ª etapa dos PCCS é implantada
 O Sisalepe traçou, na gestão Construindo um Novo Tem-
po, uma meta a ser conquistada até 2012. Tendo com base a pari-
dade salarial com os servidores do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), lutamos, desde 2009, por um Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários (PCCS) que nos colocasse em situação semelhante aos 
servidores daquela instituição, pois, somos todos integrantes do 
Poder Legislativo Estadual. Agora em setembro, conforme constava 
na nossa pauta de reivindicações e havia sido acordado com a 
Mesa Diretora, consolidamos a implantação da terceira fase do 
Plano de Cargos. Trata-se de uma grande vitória do Sisalepe e de 
toda a categoria dos servidores da Assembleia Legislativa. 
 Com isso, a partir do mês passado, a diferença entre os 
valores de um estágio salarial para outro ficou estabelecido em 
10%. Além disso, houve um reajuste linear, de 10%, para os tra-
balhadores efetivos, comissionados, aposentados, pensionistas, 
funções gratificadas e gratificações. A iniciativa foi publicada no 
Diário Oficial do Legislativo em maio – Lei nº 14.659, de 8 de maio 
de 2012.

 A partir de agora, com mais essa conquista, o Sisalepe 
continua com a luta para manter a paridade com o TCE, realizar o 
concurso público e investir na valorização dos servidores. “Dare-
mos ênfase à questão do ingresso na carreira. Isto é, defendemos 
que o recrutamento por meio de concurso seja feito para que pes-
soas qualificadas sejam selecionadas, que elas tenham currículos 
compatíveis com a carreira”, avaliou o presidente Josias Ramos.
 Faz-se necessário lembrar que esta importante conquista 
soma-se a outras alcançadas pelo Sisalepe nos últimos três anos. 
No ano passado, só para citar uma vitória, implantou-se o auxílio-
saúde, extensivo aos aposentados. Este ano, no contracheque de 
setembro, o auxílio foi reajustado em 10%. Também em 2012, o 
auxílio-alimentação teve reajuste em torno de 33,33% para 
trabalhadores ativos, depois de cinco anos sem revisão. Além disso, 
enxugamos a tabela de PCCS, tendo reduzido os estágios de 32 
para 10. “Se esse número não diminuísse, os aposentados, por 
exemplo, estariam até hoje com os salários achatados”, avaliou 
Josias. 
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Categoria elege novos representantes de base 
 Mais uma vez, o Sisalepe realizou pleito eleitoral para 
definir a Representação Sindical de Base. Nas eleições que 
aconteceram em 10 de outubro, departamentos, assistências e su-
perintendências elegeram 11 candidatos. Já os aposentados terão 
três mulheres responsáveis por estar mais próximas à categoria, 
servindo de elo entre servidores e Sindicato. Importantes para o 
fortalecimento da base, os eleitos terão mandato até o final de 
2015. 
 As Assistências Legislativa, de Comunicação e Militar e 
de Segurança Legislativa, as Superintendências de Recursos Hu-
manos, de Administração (Supad), Planejamento e Execução Orça-
mentária e Financeira (Suplec), além das Comissões Permanentes, 
Procuradoria e Auditoria terão representação. A votação aconteceu 

das 9 às 17 horas, com urna volante. A comissão responsável pelo 
pleito foi formada pelo vice-presidente Marconi Glauco, a diretora 
social Zulmira Andrade e Zezé Moreira.

REPRESENTANTES – Assistência Legislativa: Sônia Maria de Fran-
ça e Alcidézio Barbosa; Assistência de Comunicação: Cláudia Lu-
cena; Comissões Permanentes: Márcio André de Lima; Assistência 
Militar e de Segurança: Antônio Stênio de Almeida e Edvan Vieira; 
Supad: Maviailson Carneiro; Procuradoria: Francisco Santoro; Au-
ditoria: Elielson Gois; Superintendência de Recursos Humanos: 
Marcondes Ferreira; Suplec: Raimundo de Souza; Aposentados: 
Janize Carvalho, Maria Normeli e Maria Terezinha Lima. 

Diretoria apura os votos Servidores escolhem representante



 Referendada nas urnas pelos servidores da Assembleia 
Legislativa, a chapa Consolidando um Novo Tempo tomou posse 
simbolicamente no início de agosto. Na eleição, que ocorreu em 
junho, a base optou pela continuidade do trabalho que vinha sendo 
feito desde 2009. Numa demonstração de confiança e apoio, os 
sindicalizados confirmaram a preferência com 79% dos votos. A 
reunião para empossar a nova Diretoria ocorreu no Auditório do 
Anexo I da Alepe. Josias Ramos, reconduzido ao cargo, coorde-
nou a reunião, aberta pelo presidente da Comissão de Eleição e 
procurador-geral adjunto da Alepe, Hélio Lúcio. 
 Em discurso, Josias declarou que essa é mais uma etapa 
de avanços significativos na valorização do servidor da Assem-
bleia. Ele destacou conquistas já realizadas no triênio 2009/2012, 
como os auxílios saúde – para ativos e inativos – e alimentação –, 
reajuste para os efetivos e extensão para comissionados e servi-
dores à disposição -, além da reestruturação do Plano de Cargos 
e Carreiras. “No período anterior, contamos com o apoio funda-
mental da categoria, que passou a participar mais ativamente das 
decisões coletivas e assembleias promovidas pelo sindicato”, ob-
servou, acrescentando, também, o avanço na relação com a Mesa 
Diretora.
 Sobre os novos desafios, Josias ressaltou o estabeleci-
mento de novas relações de trabalho, lutando pela implementação 
da Mesa Permanente de Negociação, a continuidade de ações de 
valorização do servidor da Casa Joaquim Nabuco e a defesa da 
realização de concurso público. “Considero que a questão maior 
nesta gestão, porém, é contribuir para a consciência de classe da 
categoria. Dessa forma, ela poderá entender que a luta passa por 
uma disputa de projeto de sociedade e de poder que a gente quer 
que esteja a serviço da maioria do povo brasileiro”, pontuou. 
 Representantes de várias entidades estiveram presentes 
à solenidade. Entre elas, a supervisora técnica do Dieese, Jaque-
line Natal. Para ela, o momento “coroa a boa gestão”. “Queremos 
estar cada vez mais próximos”, ressaltou. O presidente da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT), Carlos Veras, destacou: “Temos 
que estar unidos para enfrentar os momentos que nos são pos-
tos”.
 O secretário de imprensa da CUT, Antônio Bernardino, 
reafirmou que “a CUT contribuirá nas lutas da categoria”. Do Sin-
dicato dos Servidores Públicos Federais de Pernambuco (Sind-

sep-PE), Eduardo José colocou-se à disposição do Sisalepe. O 
ex-presidente da CUT, Jorge Perez, também marcou presença na 
ocasião. “Olhamos para a Alepe e vemos somente os deputados, 
porém a Assembleia não trabalharia sem o esforço de vocês”, 
registrou. Já a deputada Teresa Leitão (PT) observou: “O Sisalepe 
vem crescendo. Vocês têm conquistado o respeito de todos os 
parlamentares. Desejo que essa nova gestão vença os desafios 
que serão impostos”, frisou.
 SITE - O evento de posse contou, ainda, com a apre-
sentação do novo endereço eletrônico da instituição. Notícias e 
informações do Sisalepe podem, agora, ser acessadas pelo www.
sisalepe.com.br. Além disso, os internautas podem curtir a página 
do sindicato no Facebook ou seguir o nosso Twitter: @sisalepe.
 PLEITO ELEITORAL – Foram 303 eleitores no pleito, que 
ocorreu no Pátio de Eventos da Alepe, sendo que 238 escolheram 
o grupo presidido por Josias Ramos. Os integrantes da Direto-
ria estão responsáveis pela administração da instituição durante 
o triênio 2012/2015. A eleição foi acompanhada por represent-
antes da Fenale e da Central Única dos trabalhadores (CUT). O 
secretário-geral da Federação, José Rangel, e o secretário de im-
prensa da CUT/PE, Antônio Bernardino, ressaltaram a importância 
da iniciativa. O primeiro destacou: “Essa é uma demonstração do 
exercício pleno da democracia”. Bernardino avaliou positivamente. 
“É muito importante para nós acompanhar as eleições, pois o Si-
salepe, recentemente, chegou aos nossos quadros”.
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Servidores comparecem às eleições 

Amaro, Lucilo, Romualdo, Josias, Rômulo, Zezé, Maurício, 
Zulmira, Marconi, Otaneide, Washington, Cecília e André



Diretrizes do Sisalepe traçadas em planejamento estratégico

Sindicato defende aposentados em Brasília

 Representado pelos diretores André Salgado e Romualdo 
Fidelis, o Sisalepe esteve presente no ato realizado em Brasília, no 
dia 7 de agosto, em favor da aprovação da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) nº 555/06. Na capital do Brasil, várias enti-
dades que defendem os interesses dos servidores públicos 
fizeram uma mobilização pela inclusão da PEC na Ordem do Dia da 
Câmara Federal. O texto põe fim a contribuição previdenciária de 
11% dos inativos.
 De acordo com a proposição, já aprovada por comissão 
especial e pronta para votação em Plenário, a contribuição teria 
desconto de 20% ao ano a partir dos 61 anos de idade do servidor, 
até ser zerada ao atingir os 65 anos. 
 Na avaliação de Romualdo Fidelis, a participação do Si-

 A gestão Consolidando Um Novo Tempo deu o pontapé 
inicial dos trabalhos durante a elaboração do Planejamento Estra-
tégico do Sindicato para os próximos três anos (2012/2015). Re-
alizada no início do mês de agosto, a reunião definiu as ações a 
serem promovidas pela instituição durante o triênio. Entre elas, a 
realização de campanhas salariais, seminários, encontros com os 
servidores, programas de lazer para os associados, assembleias 
gerais e cursos de formação sindical.
 O vice-presidente do Sindicato, Marconi Glauco, ressal-
tou que o planejamento é uma primeira etapa. “Talvez essa seja 
a fase mais fácil, porque colocamos no papel aquilo que quere-
mos, mas, depois disso, vem a mais etapa difícil, a da realização, 
e temos que estar muito bem preparados para isso”, lembrou. A 
assessora sindical do Sisalepe, Ivete Caetano, explicou que a ação 
sindical precisa de um olhar a longo prazo, e planejar é um passo 
para isso. “Mudanças sociais não acontecem da noite para o dia, 

salepe foi muito importante. “Essa bandeira não tem cor e nem 
tamanho, que ela seja suficiente para envolver todo trabalhador 
brasileiro”. André Salgado informou que o ato contou com a 
presença de cerca de 60 entidades sindicais e que estiveram no 
evento diversos parlamentares federais, além do líder do Governo 
na Câmara, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP). “A ação chamou 
atenção da imprensa, mostrando a legitimidade da luta. Estivemos 
em manifestação importante, que trará resultados consideráveis à 
categoria”, avaliou.
 Em sintonia com recomendação da Fenale, feita na oc-
asião, o Sisalepe, em uma das reuniões de Diretoria, havia decidi-
do por realizar visitas a deputados federais de Pernambuco com o 
objetivo de solicitar apoio à Proposta.

e precisamos decidi-las coletivamente, como estamos fazendo 
hoje”.
 Necessidades prementes da instituição - a eleição dos 
representantes sindicais de base para o período 2012/2015 e a 
continuidade da Campanha Salarial 2012/2013 - também foram 
incluídas na pauta de discussões, assim como a reformulação 
do Estatuto e do Regimento Eleitoral, a ampliação dos convênios, 
além da participação em eventos e lutas nacionais.
 Para o presidente Josias Ramos, reuniões desse tipo 
fortalecem o Sisalepe. “Produzimos muito em pouco tempo, pelo 
acumulado de atividades e discussões que já vínhamos tendo”, 
observou. Rômulo Moura, do Conselho Fiscal, avaliou: “O roteiro 
de trabalho foi seguido com sucesso”. Os demais integrantes da 
Diretoria Executiva do Sisalepe e do Conselho Fiscal também par-
ticiparam da elaboração do Planejamento Estratégico, assim como 
a representante de base Sônia Maria de França.
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Diretoria e servidora participam de planejamento 

Representantes de entidades se encontram em Brasília Ato pede aprovação da PEC 555

Ivete Caetano coordena os trabalhos do Planejamento 



Expediente

Sisalepe realiza primeiro curso de formação sindical
 Iniciativa pioneira no Poder Legislativo Estadual, o Cur-
so de Formação Sindical já é uma realidade no Sisalepe. Como 
definido no Planejamento Estratégico da gestão Consolidando um 
Novo Tempo, nos dias 17, 18 e 19 de outubro, servidores dos 
Legislativos estaduais e do Distrito Federal terão, no hotel Sete 
Colinas, em Olinda, a oportunidade de obter conhecimento acerca 
do sindicalismo atual e das ações que envolvem as entidades que 
defendem os servidores.
 Os objetivos do curso - intitulado História do Movimento 
Sindical Brasileiro - são o de resgatar memórias de luta e organi-
zação e de debater as diversidades de pensamento, a fim de com-
preender a complexidade e os compromissos da luta sindical em 
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todo o País. Além disso, pretende-se situar os participantes sobre 
as principais bandeiras defendidas pelo movimento sindical nos 
dias atuais.
 A programação dos três dias será guiada pelos edu-
cadores Ivete Caetano, também assessora sindical do Sisalepe, 
e pelo professor de Ciências Sociais da UFPB Roberto Véras. A 
abertura será feita às 14 horas da quarta-feira e o encerramento 
às 17h30 da sexta-feira. Mais informações podem ser obtidas pelo 
telefone 3221.8310 ou pelo e-mail sisalepe@yahoo.com.br. O 
público-alvo inclui a Diretoria do Sisalepe, representantes sindicais 
de base eleitos no dia 10 deste mês, entidades filiadas à Fenale e 
associados.

Outubro / 2012 Pág 4

Instituída comissão para organizar concurso público na Alepe
 Uma luta do Sisalepe, que consta sempre da nossa 
pauta de reivindicações - a realização de concurso público para 
preencher cargos na Assembleia Legislativa de Pernambuco - está 
cada vez mais próxima de acontecer. É mais uma vitória da nossa 
categoria.
 No dia 24 de agosto, no Diário Oficial do Estado, foi 
publicado o Ato nº 1331/2012, que institui a Comissão Organiza-
dora de Concurso Público. Os servidores efetivos Marcelo Cabral, 
Hélio Lúcio Dantas e Maurício da Fonte, representando o Sindi-
cato, farão parte do grupo, que será presidido por Cabral. O ato foi 
assinado pelo presidente da Alepe, deputado Guilherme Uchoa 

(PDT). O objetivo do certame é o de preencher cargos efetivos e 
a Comissão será responsável por identificar as vagas necessárias, 
setor a setor.
 Desde a gestão passada, essa tem sido uma bandeira 
de luta do Sisalepe. O concurso pode recompor o quadro efetivo 
de servidores, qualificando, cada vez mais, o trabalho da Alepe 
em prol da sociedade e fortalecendo nossa categoria, que vem 
se reduzindo a cada ano, motivo de preocupação de todos. Daí a 
importância da realização do concurso público na Alepe. O último 
concurso aconteceu há mais de 10 anos.


