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REPOSIÇÃO DE PERDAS
“De 2006 até aqui tivemos algumas atualizações nas
tabelas de remuneração tanto nos cargos efetivos
como nos cargos de livre provimento, mas nós temos
perdas inflacionarias importantes. No ano passado
elas estavam em torno de 9%”. Afirmou Jeizon, ao
falar da reposição de perdas salariais, primeiro item

Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Distrito Federal

SINDICAL ENTREGA PAUTA 2018
AO SECRETÁRIO-GERAL DA CLDF

PLANO DE CARREIRA

Ana Paula Alves

Cumprindo o cronograma acertado ainda em 2017,
o secretário-geral da CLDF, André Peres Nunes, recebeu o
Sindical, na quarta-feira (28). O presidente do sindicato,
Jeizon Silverio, fez a apresentação formal da diretoria eleita
para o biênio 2018/2019 e entregou a pauta de
reivindicações 2018, aprovada pela categoria no último dia
21.
Jeizon observou que na pauta atual há reinvindicações que são repetições do que não avançou em 2017 e
que os itens, assim como no ano passado, foram dispostos
em ordem de prioridade. André Peres deixou clara a
disposição da direção da Casa em avançar nas negociações
em um trabalho conjunto com o sindicato.
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As discussões avançaram também em relação ao
Plano de Carreira, segundo item da pauta. “ O PCCR
visa manter vivas as categorias que estão em
extinção e essa é uma questão prioritária da categoria
também”, destacou o presidente do Sindical. Em
acordo com o secretário-geral, o segundo item será
tratado como prioridade nas negociações. Espera-se
que na próxima reunião um esboço de contraproposta
seja apresentado pela presidência da Casa.

CIPA
Em referência ao pronunciamento do presidente da
CLDF, Joe Valle, na audiência de abertura do ano
legislativo, sobre a perspectiva de qualidade de vida
no trabalho, o diretor de formação sindical, Thiago
Bazi, defendeu a importância de se iniciar as
tratativas para a criação de uma CIPA na Casa. “Às

PRÓXIMA REUNIÃO
A PRÓXIMA REUNIÃO COM O

Ana Paula Alves

8
1
0
2
UTA da

da pauta de reivindicações. A diretoria do Sindicato
se comprometeu, em acordo com o secretário geral,
a formalizar, por meio de ofício, o pedido para que
seja realizado o levantamento das perdas
inflacionárias para dar início ao processo de
negociação deste primeiro ponto.

Presidente do Sindical entrega pauta 2018 ao secretário-geral da CLDF, André Peres.

vezes as pessoas pensam que segurança no trabalho
é uma coisa banal, mas ela interfere muito na nossa
saúde e na qualidade do nosso trabalho”, ressaltou.
Assim como os itens 1 e 2 da pauta de reivindicações,
a criação da CIPA, item 13, foi definida como ponto
inicial nas discussões com a direção da Casa.

SECRETÁRIO-GERAL

ESCOLA DO LEGISLATIVO

ESTÁ AGENDADA PARA O
DIA 26 DE MARÇO.

Parte importante na implementação do Plano de
Carreira, a qualificação dos servidores foi outro
ponto discutido. “Não conseguimos avançar com
os cursos à distância. A Escola do Legislativo
precisa trabalhar na linha de profissionalização do
servidor, estimular o servidor que precisa ser

VEJA NO VERSO AS PRINCIPAIS
DISCUSSÕES E OS AVANÇOS DA PRIMEIRA REUNIÃO!
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realocado dentro da instituição”, observou o 2º
vice-presidente Átila Vinícius.
O secretário-geral se com prometeu em estudar a
solicitação eafirmou que irá trabalhar em uma
forma de democratizar a questão dos cursos
oferecidos pela Elegis.
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PAUTA DE
REIVINDICAÇÕES 2018
1 – Reposição de resíduo inflacionário, de
acordo com o IPCA, e ganho real de 2%. A
Constituição Federal garante (art. 37, X)
a revisão geral da remuneração dos
servidores públicos para manutenção do
poder de compra dos trabalhadores;
2 – Aprovação da proposta de alteração
do Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração dos servidores da Casa,
apresentado pelo SINDICAL;
3 – Realização de Concurso Público e
nomeação imediata de todos os
aprovados até supridos os cargos vagos;
4 – Aumento do percentual do Adicional
de Qualificação-AQ para 30%;
5 – Instituição de Adicional de capacitação, atualização e aperfeiçoamento
profissional;
6 – Modernização da Câmara Legislativa,
com aprovação da proposta de
reestruturação administrativa defendida
pelo SINDICAL com a garantia da
ocupação de 100% dos cargos da Estrutura
Administrativa por servidores da Carreira
Legislativa, mediante critérios técnicos,
garantida, também, a participação do
Sindical nos debates sobre as mudanças;
7 – Manutenção do poder de compra dos
servidores aposentados com a

NOTA DE
FALECIMENTO

concessão
de
benefício
correspondente ao valor do Auxílio
Alimentação dos servidores da ativa;
8 – Mudar o caráter do Auxílio PréEscolar para Auxílio Escolar, permitindo
o atendimento aos dependentes dos
servidores ativos, inativos e
pensionistas até a conclusão do Ensino
Básico;

Arquivo Sindical

9 – Revisão do mecanismo de reajuste dos
valores do Auxílio Pré-Escolar ou Auxílio
Escolar com base nos índices praticados
pelas escolas particulares do DF, com
adequação aos valores de mercado;

É com pesar que o Sindical
informa o falecimento, na
data de hoje, da servidora
aposentada Ana Maria
Sampaio.
Ana Maria era Consultora
Legislativa e trabalhou por
muitos anos na então
Assessoria de Plenário e
Distribuição.

10 – Composição paritária do Conselho
de Administração do Fascal, ampliação
da rede conveniada, com inclusão da
rede hospitalar do Entorno (RIDE) e
manutenção do Plano Nacional;
11 – Concessão da Gratificação de
Policial Legislativo;

Lamentamos a perda da colega que era filiada à
nossa entidade e muito contribuiu com seu trabalho
auxiliando a entidade na organização do antigo
Núcleo de Aposentados do Sindical.

12 – Representante do Sindical no
Conselho da ELEGIS;
13 – Exigir da CLDF a criação de CIPA,
considerando a necessidade de um
programa de qualidade de vida na Casa;
14. Retorno da GPE em 15%;
15. Aumento da GAL em 15%;
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