
 A diretoria do Sindical participou da audiência 
pública, dia12/02, para discutir as condições de trabalho dos 
servidores da CLDF e convocação dos aprovados no último 
concurso. O debate foi uma iniciativa do deputado João 
Cardoso e teve a participação de representantes da comissão 
dos aprovados.

 Iniciando as considerações, o presidente da 
Comissão dos Aprovados no Concurso da CLDF, Múcio 
Botelho, chamou a atenção para a defasagem de profissionais 
no quadro técnico da Casa que, segundo ele, chega a mais de 
78%. “Isso é uma realidade extremamente importante por que 
ela vai piorar, isso não é uma possibilidade, isso é um fato. 
Hoje quase 1/3 dos servidores de carreira da Casa estão em 
condições de se aposentar”, afirmou.

 O presidente do Sindical, Jeizon Silverio lembrou 
que o sindicato que representa os servidores da Casa 
nasceu, em 1993, da luta pela convocação dos servidores 
aprovados ainda no primeiro concurso. “Nós vivemos 
uma realidade institucional que desde o início coloca em 
posição antagônica, trabalhadores, servidores públicos”, 
disse ao defender a importância da união e participação 
dos servidores no sindicato.  

  Jeizon destacou os encaminhamentos já 
iniciados pelo sindicato para viabilizar a convocação dos 
aprovados. Uma deles, já em tramitação, é a proposta de a 

Mesa Diretora criar um programa de incentivo à 
aposentadoria e alteração do Plano de Cargos, Salários e 
Remunerações. “Isso já foi feito e pode ser feito 
novamente. Renovar a força de trabalho, abrir espaço para 
a nomeação sem o prejuízo de outras questões e de outras 
atuações que se façam necessárias”, defendeu. A reforma 
administrativa, pauta histórica da entidade, foi outro 
encaminhamento apresentado pelo presidente do 
sindicato. Para a entidade é preciso acabar com a estrutura 
de cargos em comissão na área administrativa da CLDF.
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PCCR E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA 

PARA VIABILIZAR A NOMEAÇÃO DOS APROVADOS 

SINDICAL SE REÚNE COM O SECRETÁRIO-GERAL DA CLDF
PAUTA: PLANO DE CARREIRA

 Dia 12 de fevereiro, a diretoria do Sindical se 
reuniu com o Secretário Geral da Câmara Legislativa, 
Marlon Cambraia, para dar continuidade às negociações 
sobre o Plano de Carreira dos servidores. 
 Durante a reunião, o presidente do sindicato, 
Jeizon Silverio, apresentou e pontuou questões sobre a 
análise feita pelo Setor de Elaboração Orçamentária da 
Câmara à proposta encaminhada pelo Sindical.  Um 
dos pontos discutidos foi a alteração do grau de 
escolaridade dos cargos de auxiliar e assistente. 
 A proposta do sindicato é baseada no edital do 
último concurso público, onde estão previstas as 
especificações das vagas a serem preenchidas. Jeizon 
enfatizou que “a pauta é adequada e justa” e que “é 
uma questão formal de não existir previsão legal”.
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Mara Oliveira

Jeizon Silverio afirmou que incen�vo à aposentadoria, PCCR e Reforma 
Administra�va são fundamentais para possibilitar a nomeação dos aprovados.   

Na primeira reunião de 2020, a diretoria do Sindical e o secretário-geral da CLDF       
discu�ram a proposta de alteração do plano de carreira apresentada pelo sindicato. 



 

“DomÉsticas  na  Disney”
"Não tem negócio de câmbio a R$ 1,80. Vamos importar menos, fazer substituição de importações, turismo. [Era] Todo 
mundo indo para a Disneylândia, empregada doméstica indo para a Disneylândia, uma festa danada. Espera aí, vai 
passear em Foz do Iguaçu, vai passear no Nordeste, está cheio de praia bonita, vai para Cachoeiro do Itapemirim 
conhecer onde Roberto Carlos nasceu. Vai passear, conhecer o Brasil."
“Servidores  parasitas”
“O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, além de ter estabilidade na carreira e aposentadoria 
generosa. O hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita." 
Pobreza causa desmatamento
"O maior inimigo do ambiente é a pobreza". "As pessoas destroem o ambiente para comer, e essas pessoas podem ter 
outras preocupações que diferem daquelas das pessoas que já destruíram o ambiente para comer”. 
“AI-5”
"Sejam responsáveis, pratiquem a democracia. Ou democracia é só quando o seu lado ganha? ando o outro lado 
ganha, com dez meses você já chama todo mundo para quebrar a rua? e responsabilidade é essa? Não se assustem 
então se alguém pedir o AI-5. Já não aconteceu uma vez? Ou foi diferente? Levando o povo para a rua para quebrar tudo. 
Isso é estúpido, é burro, não está à altura da nossa tradição democrática."
Brigitte  Macron - “É  feia  mesmo”
 “ela é feia mesmo”. "O Macron falou que estão colocando fogo na Amazônia. O presidente [Bolsonaro] devolveu, falou 
que a mulher do Macron é feia. O presidente falou a verdade, ela é feia mesmo. Mas não existe mulher feia, existe mulher 
observada do ângulo errado. E fica essa xingação."

Em pouco mais de um ano no cargo, o ministro Paulo 
Guedes pode ser considerado o campeão da vergonha 
alheia do governo Bolsonaro. A última pérola lhe rendeu 
comparações ao soberbo Caco Antibes, personagem de 
Miguel Falabella no programa “Sai de Baixo” da Rede 
Globo.  Guedes demonstrou todo o seu “horror a pobre” 
ao afirmar que no tempo dólar mais barato até as 
empregadas domésticas iam para a Disneylândia.
 Parece engraçado, mas essa não foi a primeira e 
nem será a última fala infeliz do ministro. e já é 
conhecido por suas declarações cada vez mais estúpidas. 
Guedes, que compara servidores públicos a parasitas, 
recebe pouco mais de R$ 8 mil reais para despesas com 
moradia e alimentação e mais R$ 30 mil de salário.

É O QUE TEMOS

Veja o Top 6 de Paulo Guedes:

CHAMADA PARA ARTIGOSCHAMADA PARA ARTIGOS 
EM BREVE LANÇAREMOS A QUARTA EDIÇÃO DA REVISTA SINDICAL

E JÁ ESTAMOS PENSANDO NA PRÓXIMA EDIÇÃO.
 ESTAMOs RECEBENDO ARTIGOS QUE PODEM SER ENVIADOS 
AO E-MAIL DO SINDICAL: COMUNICACAO@SINDICAL.ORG.BR
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