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SINDICONTAS-PE 
entrega e debate Pauta 
de Reivindicações ao 
presidente do TCE-PE 

Após amplo debate realizado com a categoria de forma 

a contemplar a pluralidade de demandas, a diretoria do 

SINDICONTAS-PE entregou, em abril, a Pauta de Reivindicações 

2022 à direção do TCE-PE. O presidente do Sindicato, Valdemir 

Bezerra, e o secretário-geral, Alexandre César Pimentel, foram 

recebidos pelo presidente da Casa, Ranilson Ramos.

Antes de ser entregue, a pauta foi discutida e aprovada 

pelo Conselho de Representantes do SINDICONTAS e em 
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Assembleia Geral.

“A pauta foi bem recebida pelo presidente, que se comprometeu 

a discutir e avançar com a maior velocidade possível. O processo 

democrático e de discussão permanente é muito importante e, 

com diálogo, vamos engrandecer nossa Casa. O SINDICONTAS-PE

agradece mais uma vez a disponibilidade do Tribunal, através do seu 

presidente”, afi rma Valdemir Bezerra.

Após a entrega, outras conversas já foram realizadas com o 

presidente do TCE-PE em busca de avanços na tratativa.

Pauta de Reivindicações é 
discutida com Conselheiros

Após a entrega da Pauta de Reivindicações dos servidores 

do TCE-PE ao presidente Ranilson Ramos, representantes da 

diretoria do SINDICONTAS-PE também conversaram com os 

Conselheiros para apresentar o documento e dialogar sobre 

ele. Foram visitados todos eles.

Além das demandas dos servidores, o SINDICONTAS-PE 

aproveitou os encontros para se colocar à disposição para 

discutir o processo de controle externo e ações de inovação na 

Casa, sempre destacando a importância de chamar a sociedade 

para participar deste debate.
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SINDICONTAS-PE 
prestigia XVII Congresso 
do Sindifi sco 

O SINDICONTAS-PE participou, através do seu presente, 

Valdemir Bezerra, do XVII Congresso do Grupo Ocupacional 

Administração Tributária do Estado de Pernambuco (CONAFAZ), 

realizado pelo Sindifi sco-PE no início de junho. Foram discutidos 

assuntos de interesse de todas as categorias, tais como as Reformas 

Administrativa e Tributária.

“O evento representa o poder de organização da categoria para 

discutir assuntos tão importantes no âmbito local e nacional. Para 

o SINDICONTAS-PE, é uma honra ser reconhecido como uma 

entidade parceira do Sindifi sco-PE”, destacou Valdemir Bezerra.
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Monitoramento do 
andamento da PEC 32

O SINDICONTAS-PE continua atento à PEC 32 – Reforma 

Administrativa. Semanalmente, são feitos contatos com demais 

sindicatos no sentido de acompanhar algum movimento em 

relação à proposta no Congresso Nacional.

“Nossa luta do ano passado foi muito importante, conseguimos 

parar a PEC 32, mas ela ainda não está barrada. Continua viva e 

temos que estar mobilizados e vigilantes”, destacou o presidente 

Valdemir Bezerra.

PE CONTRA A PEC - Em 2021, o SINDICONTAS-PE lançou a 

campanha “Pernambuco contra a PEC 32”, em parceria com os 

sindicatos dos servidores do Ministério Público (SINDSEMPPE), 

do Poder Judiciário (SINDJUD-PE) e da Assembleia Legislativa 

(SINDILEGIS-PE).

Ele também aproveitou o evento para conversar com o presidente 

do Fisco Saúde sobre o plano de saúde de autogestão dos fi liados 

ao Sindifi sco-PE e começar uma parceria entre as entidades.

A cada dia, o SINDICONTAS-PE insere-se na luta em defesa dos 

direitos do servidor e da melhoria na qualidade do serviço público, 

sendo reconhecida como uma entidade agregadora e parceira de 

outras entidades sindicais.
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SINDICONTAS-PE 
recebe visita de cortesia 
de Ivan Moraes 

O SINDICONTAS-PE recebeu o vereador do Recife Ivan 

Moraes em uma visita de cortesia. O parlamentar bateu um 

papo com o presidente Valdemir Bezerra e o secretário-geral 

do Sindicato, Alexandre César Pimentel.

A campanha levou a mensagem de resistência à tentativa de 

acabar com o Serviço Público para rádios, jornais, outdoors, 

ônibus e as redes sociais, promovendo o esclarecimento e o 

debate sobre o que realmente está por trás da proposta.

O SINDICONTAS-PE também participou de mobilizações e 

eventos sobre o tema, pressionando um posicionamento dos 

deputados federais eleitos por Pernambuco.
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A visita foi importante para abrir um canal de diálogo com 

a Câmara de Vereadores do Recife, tendo em vista que o 

SINDICONTAS-PE é uma entidade que pode colaborar na 

discussão das políticas públicas, principalmente em relação ao 

orçamento público. O mandato de Ivan Moraes tem feito um 

trabalho intenso de fi scalização das contas da Prefeitura.

O Sindicato está de portas abertas para o diálogo com as 

instituições do poder público e para fomentar o debate sobre o 

controle externo e social.

SINDICONTAS-PE cria 
rede de solidariedade entre 
servidores

O SINDICONTAS-PE abriu suas portas para receber doações 

para as pessoas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o 

Recife nas últimas semanas. Foram recebidos e doados itens 

como roupas, alimentos não-perecíveis, produtos de limpeza e 

de higiene pessoal.


