
O Sindicontas-PE começou o ano de 2022 prestigiando a posse da 
nova mesa diretora do TCE-PE, que tem como presidente o Conse-
lheiro Ranilson Ramos, para o biênio 2022/2023. A cerimônia 
contou com a participação do secretário-geral do Sindicontas-PE, 
Alexandre César Pimentel, e dos diretores José Carlos Lucena de 
Albuquerque (Social) e Éder Gomes de Sá Carvalho (Jurídico).
A diretoria do Sindicato também realizou logo no início do ano sua 
primeira visita institucional ao presidente. A conversa serviu para 
a diretoria do Sindicontas-PE mostrar que está disponível para o 
diálogo e disposta a colaborar com a melhoria das práticas organi-
zacionais e atuar em defesa dos direitos dos servidores.
Foram tratados temas de interesse da categoria, entre eles: o tra-
balho remoto , a recomposição das perdas salariais , a nomeação 
de concursados e as questões relacionadas aos empréstimos con-
signados em folha de pagamento

SINDICONTAS-PE PRESTIGIA POSSE DO NOVO PRESIDENTE DO TCE-PE
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O Sindicontas-PE entende que uma gestão feita com união e diálogo constrói pontes impor-
tantes. É por isso que sempre buscamos sindicatos parceiros para trocar ideias. Nesse tri-
mestre, o Sindicontas teve momentos de diálogo com a diretoria do Sindicato do Grupo Ocu-
pacional Administracao Tributaria do Estado de Pernambuco (Sindifisco-PE) e do Sindicato 
dos Servidores do MPPE (SINDSEMPPE). Foram trocadas experiências de ações promovidas 
por cada sindicato, além de análises sobre o cenário político nacional e local em relação aos 
servidores públicos , estreitando-se as  relações entre as entidade

ARTICULAÇÃO COM OUTROS SINDICATOS
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DIRETORIA DO SINDICONTAS VISITA PRESIDENTE DA ALEPE
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O presidente do Sindicontas, Valdemir Bezerra, e o secretá-
rio-geral, Alexandre Pimentel, fizeram uma visita de corte-
sia ao presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco 
(Alepe), deputado Eriberto Medeiros. Foi uma oportunidade 
de aproximar o Sindicato do Poder Legislativo estadual e 
abrir importantes canais de diálogo.
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SERVIDORES CONQUISTAM REAJUSTE SALARIAL DE 13%

Os servidores do TCE-PE conquistaram um reajuste salarial de 13% este ano. O Projeto já 
foi aprovado na Alepe e virou Lei. Após mais de dois anos sem reajuste e reposição das 
perdas inflacionárias, o Sindicontas-PE já vinha discutindo o assunto desde a gestão do 
então presidente Dirceu Rodolfo.
O Sindicato apresentou à nova direção um levantamento que fez relativo à situação finan-
ceira do Tribunal e à possibilidade de conceder um reajuste de 20%, que correspondia à in-
flação acumulada desde 2019, quando houve o último reajuste.
Apesar de não ter avançado completamente na reposição das perdas inflacionárias este 
ano, o Sindicato tem continuado as tratativas na busca de viabilizar um reajuste condizente 
com a inflação e as demandas da categoria para 2023.
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PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2022 APROVADA APÓS AMPLO DIÁLOGO

O Sindicontas-PE reuniu servidores em Assembleia Geral Extraordinária virtual para discutir e votar 
a Pauta de Reivindicações 2022, a qual foi entregue ao Presidente do TCE-PE e está sendo encami-
nhada pessoalmente aos demais conselheiros. 
Os pontos foram aprovados em Assembleia bastante movimentada e representativa, tendo contado 
com a participação de filiados de diversos setores da instituição.
Antes de ser aprovada pela Assembleia, a pauta foi amplamente discutida entre a diretoria e o Conse-
lho de Representantes, que é formado por 13 membros, eleitos pela categoria.
"O Sindicontas tem feito um importante exercício de incentivar a participação coletiva e democrática, 
resultando num processo de amadurecimento do Sindicato, que, a cada dia, busca mais diálogo com 
os servidores", destacou Valdemir Bezerra, presidente do Sindicato.
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BATE-PAPO COM APROVADOS NO CONCURSO DO TCE-PE

O presidente do Sindicontas-PE, Valdemir Bezerra, bateu 
um papo, por videoconferência, com candidatos aprovados 
no concurso público do TCE-PE. Sabendo que o concurso 
público é um sonho ao qual pessoas dedicam anos de 
estudo, o Sindicato tem mediado o diálogo deles com a dire-
ção do Tribunal. Além disso, o Sindicontas apoia as iniciati-
vas que melhoram as condições de trabalho dos servidores 
já nomeados, promovam a oxigenação do Tribunal e o exer-
cício pleno do controle externo
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SINDICONTAS-PE PARABENIZA 100ª EDIÇÃO DO SARAU DA BOA VISTA

O Sindicontas-PE parabenizou o Sarau da Boa Vista pela realização da sua 100ª edição. O Sin-
dicato tem orgulho de ser parceiro deste importante movimento de resistência cultural. A cen-
tésima edição ocorreu no dia 26 de março, no Restaurante Maremoto.
O Sarau tem como propósito abrir as portas para os novos talentos, realizando um trabalho de 
inclusão social e de resgate de antigos valores da cultura. Ele foi idealizado pelo poeta Aldo 
Lins e, desde 2013, reúne poetas, músicos e artistas de diversos segmentos, como arte de rua, 
artes plásticas, dança e teatro. No dia 30 de março, ele completou nove anos, registrando sua 
100ª edição. O Sarau valoriza as produções autorais, com exceção da declamação de poesias 
de clássicos da literatura. Servidores do TCE-PE participam do movimento.
Vida longa ao Sarau da Boa Vista!
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