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SECRETÁRIO-GERAL
RECEBE A DIRETORIA
DO SINDICATO

Ana Paula Alves

Brasília, 03 de maio de 2016

O secretário-geral da CLDF, José Wilson Porto,
recebeu a diretoria do Sindical na tarde de ontem,
segunda-feira (2), para tratar das negociações em torno
da pauta de reivindicações 2016.
Os representantes do sindicato adiantaram quais
foram os temas já discutidos com seu antecessor, Valério
Neves, entre eles o item nº 1 da pauta de reivindicações
que trata da recomposição de perdas salariais.
José Wilson se comprometeu a solicitar, o mais
rápido possível, um estudo do impacto financeiro à
Coordenadoria de Elaboração Orçamentária para avaliar a
viabilidade da demanda. “Eu acho que é uma reivindicação
muito justa. Vejo que há uma disposição da presidente
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Celina Leão em atender esse pedido dos servidores”,
afirmou.
A expectativa é que a direção da CLDF conceda
a reposição das perdas salariais ainda no primeiro
semestre deste ano, tendo em vista a possível aprovação
do Projeto de Lei Complementar - PLP 257/2016.
A diretoria do Sindical aproveitou a oportunidade
para iniciar com José Wilson o debate a respeito de outras
importantes demandas da categoria como PCCR, concurso público e a criação indevida de cargos em comissão
na estrutura administrativa da Casa.
Uma nova reunião foi agendada para a próxima
segunda-feira às 15h.
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MAIS APOIO NA LUTA
CONTRA O PLP 257/2016

Ana Paula Alves

Erika Kokay (PT-DF), Kleber Cerqueira e Jeizon Silverio.

Moacyr Amaral, Izalci Lucas (PSDB-DF) e Jeizon Silverio.

Dando continuidade às
mobilizações na tentativa de impedir
a aprovação do PLP 257/2016, a
diretoria do Sindical se reuniu, nos
últimos dias, com mais dois
representantes da bancada do
Distrito Federal na Câmara dos
Deputados.
A deputada federal Erika
Kokay (PT-DF) recebeu os diretores
do sindicato na sexta-feira, dia 22.
Assim como os demais parlamentares, representantes do DF no
Legislativo federal, Erika garantiu o
seu apoio aos servidores e disse ser
contra 0 projeto, na forma como foi
apresentado. A deputada disse que
já conversou com o líder do PT na
Câmara do Deputados, o deputado
Afonso Florence (PT-BA), para que
fosse apresentado um substitutivo
ao projeto ou para que ele fosse
retirado do caráter de urgência.
Na sexta-feira (29), a
diretoria foi até o gabinete do
deputado Izalci Lucas (PSDB-DF). O
parlamentar disse que está
acompanhando o andamento da
matéria e que ela não deve passar
da forma como está. “O relator - dep.
Espiridião Amim (PP-SC) - está
trabalhando com o governo para
retirar os itens polêmicos”, garantiu.
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