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por um 2017 de diálogo, 
lutas e conquistas!

O ano de 2016 foi um ano de muitas 
lutas, mas, também, de amadure-

cimento político e de união para os servi-
dores representados pelo Sindsalem. Com 
coragem e determinação, a categoria en-
frentou uma estrutura secular carregada de 
vícios do patrimonialismo, na qual os polí-
ticos confundem o público com o privado. 

O pagamento de diárias de viagem - 
alheias ao interesse público, bem como a 
contratação de comissionados em número 
muito superior à cota dos deputados são 
marcas vergonhosas. Muitos desses contra-
tados sequer exercem o cargo, outros ocu-
pam chefias que deveriam ser – por força de 
lei – de servidores de carreira.

A última lista oficial acessada pelo Sind-
salem mostra que existem hoje, na Alema, 
2.089 servidores, dos quais apenas 472 são 
estáveis/efetivos e 1.617 são comissionados. 
Destes últimos, 909 fazem parte da cota legal 
de assessores de deputados, enquanto 708 
ocupam cargos que deveriam ser de concur-
sados.  O Sindsalem já denunciou a situação 
ao Ministério Público e à Justiça, porém, a 
atual gestão da Alema nada fez para equili-
brar essa disparidade nem para resolver as 
demais mazelas denunciadas pelo Sindicato.

Para o equilíbrio entre estáveis, efetivos e 
comissionados é necessária a realização de 
um novo concurso público com, no míni-

mo, 236 vagas. Afinal, atualmente, não che-
ga a 100 o número de servidores concursa-
dos (efetivos) na Casa. Uma vergonha!

A divulgação desses dados é relevan-
te para alertar a sociedade sobre a falta de 
transparência que marca a Assembleia 
Legislativa ao gastar as verbas públicas. 
Evidencia, ainda, que as reivindicações do 
Sindsalem são justas e corretas, na medida 
em que os gastos com os servidores estáveis 
e efetivos não ultrapassam 25% da folha de 
pagamento da Casa, ao contrário dos gastos 
com comissionados que chegam a 75%. 

Em 2017, o Sindsalem, em conjunto 
com os servidores, decidiu – por maioria – 
deixar as paralisações e protestos em segun-
do plano, pois o desejo da categoria é abrir 
um diálogo republicano e cordial com a 
nova gestão da Alema, a partir de fevereiro, 
a fim de conquistar a Reforma do Plano de 
Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV), 
bem como a realização de um concurso pú-
blico para novos servidores. 

A direção do Sindsalem assegura que 
modificará alguns métodos de negociação e 
espera que a Mesa Diretora faça o mesmo. 
O objetivo é restabelecer o bom relaciona-
mento na Casa, com avanços recíprocos, que 
resultarão na valorização do servidor e, so-
bretudo, na prestação de um serviço público 
de qualidade à população.

#PelaReformaDoPCCV!
#PorReajusteSalarial!

#Em2017VamosALuta!

8º encontro fenaleg

O Sindsalem participou do 3º En-
contro da Federação Nacional 

dos Trabalhadores dos Poderes Legisla-
tivos (Fenaleg), realizado de 07 a 09/12, 
em Cuiabá/MT. O tema deste ano foi 
“O desafi o dos trabalhadores frente ao 
desmonte do Estado Brasileiro”. 

O primeiro dia do Encontro foi mar-
cado por uma palestra sobre a Reforma 
da Previdência e por um debate sobre 
a conjuntura nacional, que teve como 
um dos debatedores o presidente do 
Sindsalem e diretor de formação sindi-
cal da Fenaleg, Luiz Noleto. 

Na ocasião, Noleto ressaltou a neces-
sidade de mobilização e resistência da 
classe trabalhadora a fi m de barrar as 
reformas nefastas do Governo Temer, 
bem como eventuais ataques dos gover-
nos estaduais aos direitos dos servidores 
públicos e dos trabalhadores em geral. 

No segundo dia, o presidente do 
Sindsalem ministrou um curso de for-
mação político-sindical, que mostrou 
como a sociedade funciona a partir das 
relações sociais e econômicas, con-
frontando a concepção de Karl Marx 
com outras correntes de pensamento.

Para Teonília Balby, vice-presidente 
do Sindsalem, o 3º Encontro Fenaleg 
foi muito produtivo e positivo em seus 
debates, auxiliando na formação con-
tinuada de um pensamento crítico e 
político, que contribuirá com as lutas 
futuras do Sindicato.

Além de Luiz Noleto e Teonília Balby, 
representaram o Sindsalem no Encontro: 
a diretora de fi nanças do Sindicato, Va-
nessa Freitas, e os servidores Vitória Ciri-
no, João de Deus e Edmar Morais.

servidores na luta contra 
ataques do governo temer

 

programação especial
SINDSALEM 10 anos de lutas e conquistas!

Na quarta-feira, dia 08 de fevereiro de 2017, o Sindsalem completará 10 
anos de fundação. Para comemorar esta data especial, a diretoria do Sindi-
cato está preparando uma vasta programação e novidades para a categoria! 
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O 8º Congresso dos Servidores 
da Assembleia Legislativa 

do Maranhão (Consalem) ocorreu nos 
dias 26 e 27 de outubro de 2016, no 
auditório Gervásio Santos, na sede da 
Alema, em São Luís.

Na ocasião, a categoria aprovou 
uma série de resoluções para 2017, tais 
como: lutar pela reforma do PCCV; por 
reajuste salarial; por um novo concurso 
público; pelo fi m do assédio moral na 
Casa; pelo pagamento integral da infl a-
ção de 2016 e pela transparência nos 
gastos da Assembleia.

Durante o Congresso, a categoria fi -
cou ciente dos ataques que estão por vir 
em 2017 por parte do Governo Temer, 
que pretende reformar a Previdência e 
fl exibilizar as leis trabalhistas, medidas 
nefastas que prejudicarão toda a popu-
lação brasileira, inclusive os servidores 
públicos.

Em sua palestra sobre conjuntura 
político-econômica, o professor doutor 
em história pela Universidade de São 
Paulo (USP), Valério Arcary, ressal-
tou a importância de eventos como o 
Consalem para a formação política dos 

servidores, da sociedade e dos traba-
lhadores em geral.

Por sua vez, o juiz Douglas de Melo 
Martins, titular da Vara de Interesses 
Difusos e Coletivos de São Luís, deba-
teu com a categoria a possibilidade de 
criação de um órgão de controle exter-
no que fi scalize e puna as irregularida-
des praticadas no Poder Legislativo.

“Nós, servidores, não podemos nos 
calar diante das ações espúrias de par-
lamentares, que para satisfazer seus 
interesses, jogam pelo ralo o dinheiro 
público e as reais necessidades da po-
pulação. Assim como existe o Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) para 
coibir os abusos de magistrados, este é 
o momento de lutar pela criação de um 
órgão que freie a atuação de deputados 
e senadores” – defendeu o presidente 
do Sindsalem, Luiz Noleto.

O fi m do Consalem foi marcado 
pela tradicional Festa do Servidor, rea-
lizada no dia 28/10, na sede recreativa 
do Sintrajufe, no Araçagi, com direito 
a feijoada, música ao vivo, além do 
sorteio de duas TVs e diversos prêmios 
para os associados.

SERVIDORES DEFINEM reivindicações e lutas para 2017
8º CONSALEM

servidores aprovam contas do sindsalem por unanimidade
E m assembleia geral realiza-

da no dia 1º de dezembro, no 
Plenarinho, os servidores da Alema 

aprovaram, por unanimidade, as contas 
do Sindsalem. Com a divulgação dos 
demonstrativos contábeis, a diretoria 

do Sindicato ratifi ca seu compromisso 
com a transparência e a participação 
ativa da base em todos os seus feitos!


