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

ASSEMBLEIA APROVA ALTERAÇÃO
NO PLANO DE CARREIRA

Em assembleia, realizada no dia 28, os servidores
aprovaram a proposta da presidência da Casa de
alteração no Art. 11 da Lei 4342/2009 com a inclusão de
dois parágrafos que garantem paridade aos servidores
ocupantes dos cargos de auxiliar e assistente
legislativo em relação aos demais cargos da carreira
legislativa.

Com a alteração, os proventos de aposentadoria
e pensões desses servidores serão revistos na mesma

proporção e na mesma data em que se modificarem as
remunerações dos servidores em atividade, sendo
também estendidos aos aposentados e pensionistas
destes cargos quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidas aos servidores em atividade.

A nova redação assegura ainda reposição
remuneratória em patamares nunca inferiores a outra
concedida a quaisquer dos cargos de provimento efetivo
da carreira legislativa.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Ficou para o final de maio a assembleia

para apreciação do parecer do Conselho Fiscal às
contas do Sindical referentes ao exercício de 2017.

A decisão foi tomada pela categoria em
assembleia do dia 28.
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Diretoria do Sindical: Presidente: Jeizon Allen Silverio Lopes; 1º Vice-Presidente: Maria Bezerra de Andrade; 2º Vice-Presidente: Átila Vinícius de Carvalho; Diretor Secretário: Marlos
Marques de Oliveira; Diretor de Administração: Victor Lúcio Figueiredo; Diretor de Assuntos Jurídicos: Luiz Alberto Alves Ferreira; Diretor de Finanças: Valquirio Cavalcante; Diretor
de Comunicação Social: Fabrício Veloso Costa; Diretor de Formação Sindical: Thiago Bazi Brandão; Diretor de Assuntos Econômicos: Wilson Lopes da Silva.
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PROPOSTA FOI DISCUTIDA
COM O SECRETÁRIO-GERAL

Em reunião realizada no dia 26, o secretário-
geral da CLDF, André Peres Nunes, apresentou à
diretoria do Sindical sugestão de texto da presidência
da Casa para garantir a paridade previdenciária aos
servidores ocupantes dos cargos de auxiliare e
assistente legislativo e assegurar que esses servidores
não tenham mais reposições inferiores que ocupantes
de outros cargos, como aconteceu no passado.

Sobre a questão de mudanças nos padrões das
categorias, a diretoria foi informada de que  ainda não
havia consenso por parte da direção da Casa.

Servidores f iliados ao Sindical agora têm
atendimento jurídico para causas não funcionais.  A
assessoria jurídica contratada pela entidade está à
disposição dos servidores em três dias da semana.  O
atendimento é feito no posto avançado do Sindical na
CLDF, no andar térreo inferior.

Para as causas trabalhistas, permanecemos
como o atendimento do Dr. Adovaldo Filho todas as
sextas-feiras, das 14h às 16h, na sede do Sindical. O
atendimento deve ser agendado previamente na
secretaria do sindicato, pelo telefone: 3347 8400.

NOVO SERVIÇO DO SINDICAL
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Contato
Dr. Marcelo Monancheli
3348 9277 e 993418062

DIAS E HORÁRIOS
DE ATENDIMENTO

NO POSTO AVANÇADO
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DIA DA SEMANA MANHÃ TARDE

SEGUNDA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

de 9h às 13h

de 9h às 13h

de 14h às 18h


