
RETROSPECTIVA - BOAS FESTAS!

2022: UM ANO DE LUTAS E DE 
CONQUISTAS PARA A CATEGORIA!

JORNAL

O ano de 2022 está chegando ao 
fi m com a luta dos servido-

res da ALEMA se fortalecendo a cada 
dia. Os desafi os têm sido grandes, mas 
a união, a persistência e o diálogo com 
a Mesa Diretora renderam avanços im-
portantes para a categoria neste ano.

O mês de janeiro foi marcado pela ree-
leição, com 100% dos votos válidos, da atu-
al gestão do SINDSALEM, prova incontes-
tável de que o Sindicato tem sido conduzido 
com responsabilidade, transparência e luta 
em defesa dos direitos dos associados.

Em fevereiro, com o intuito de ajudar na 
preparação dos servidores e de seus familia-
res para o concurso da Casa, o SINDSALEM 
firmou convênio com o Lex Concursos, a 
fim de oferecer um “Aulão de Legislação” 
para o certame. Além disso, adquiriu 5 livros 
sobre o Regimento da ALEMA e ganhou 
mais 25 exemplares do autor, professor e 
consultor da Casa, Anderson Rocha. Todos 
os 30 livros foram sorteados. Um sucesso!

Já em março, a Diretoria reeleita deu iní-
cio à Campanha Salarial, reivindicando – de 
forma incansável – a reforma do PCCV, o 
aumento do tíquete, a reposição salarial, en-
tre outras pautas, que foram sendo concedi-
das ao longo do ano, como veremos a seguir.

Em abril, o Sindicato apresentou à Mesa 
Diretora da ALEMA a proposta de reforma 
do Plano de Cargos atualizada e de caráter 
técnico, que demonstrou a viabilidade fi-
nanceira para a implantação do novo PCCV, 

retomando, assim, as tratativas com a Casa.
Em maio, o SINDSALEM prestou 

uma homenagem às servidoras pelo Dia 
das Mães, avançou nas negociações sobre 
o Plano de Cargos e cobrou do presidente 
da ALEMA, Deputado Othelino Neto, a 
revisão das regras para a concessão dos adi-
cionais de qualificação requeridos (AQ’s) 
pelos servidores. Na oportunidade, a Mesa 
Diretora aprovou o aumento do tíquete-ali-
mentação para R$ 1.250,00, o que foi, sem 
dúvidas, uma grande vitória!

Em junho, diante das denúncias de su-
postas fraudes no concurso da Assembleia, 
o Sindicato agiu com cautela, solicitou in-
vestigações concretas e, caso constatadas ir-
regularidades, que fosse realizado um novo 
certame o quanto antes, em defesa dos con-
curseiros, da impessoalidade e dos demais 
princípios que regem o serviço público.

Em julho, o SINDSALEM convocou 
Assembleia Geral para definir estratégias de 
luta, caso as negociações não se tornassem 
medidas efetivas no segundo semestre. 

Além disso, em agosto, intensificou as 
tratativas para implantação do Programa de 
Aposentadoria Incentivada (PAI), que garan-
tirá uma indenização aos servidores aptos a 
se aposentar, avançando, ainda, com a divul-
gação de um formulário para que a categoria 
manifestasse interesse na adesão, último pas-
so que culminou na conquista desse impor-
tante direito para os aposentados!

Em setembro, uma nova Assembleia foi 

convocada para esclarecer dúvidas sobre o 
PAI, o que muito agradou aos servidores in-
teressados em aderir ao Programa.

Em outubro, chegou a vez do XIII 
Congresso da categoria, que abordou temas 
como a democracia, o combate ao pacote de 
antirreformas no bojo da Reforma Adminis-
trativa e a importância do fortalecimento dos 
sindicatos no período pós-eleições. O XIII 
Consalem foi encerrado com louvor com a 
Festa do Servidor, em que houve sorteio de 
vários brindes, feijoada, música ao vivo, mas, 
sobretudo, integração entre os presentes.

Em novembro, o Sindicato voltou à 
luta pela realização do novo concurso da 
ALEMA em 2023 e junto com os demais 
parceiros conseguiu a confirmação de uma 
nova banca examinadora, com publicação 
do edital até o dia 20 de janeiro, com a con-
tribuição importante do diretor Noleto Cha-
ves, membro da Comissão do Certame. 

Para fechar o ano com chave de ouro, o 
SINDSALEM, por meio do diálogo com a 
Mesa Diretora, garantiu a manutenção dos 
21% nos vencimentos dos servidores que 
já haviam ganhado esse direito na Justiça, 
mas que o Governo do Estado ameaçava 
retirar através de uma ação rescisória, o que 
significa que a tão sonhada reforma do 
PCCV já está em curso! "A todos e todas, 
boas festas, com a expectativa de que a refor-
ma do PCCV seguirá com mais intensidade 
em 2023. A luta continua” – finalizou o pre-
sidente do SINDSALEM, Nataniel Serejo.
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