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

A diretoria do Sindical se
reuniu, na tarde do dia 25 de julho,
com o secretário-geral da CLDF,
Josué Alves, para dar continuidade
às negociações em torno da pauta
de reivindicações 2018. O assunto da
reunião foi reestruturação admi-
nistrativa. “Nós temos uma pauta de
reivindicações que, no seu terceiro
item, trata a reestruturação. Em lista
de prioridade, depois de reajuste
salarial e plano de carreira, é o item
mais importante para o servidor”,
afirmou o presidente do Sindical,
Jeizon Silverio.

O secretário-geral se
comprometeu a levar o assunto à
próxima reunião do Gabinete da
Mesa Diretoria com a proposta de
criação de um grupo ou comissão
paritária para discutir a rees-
truturação administrativa da Casa.

Apesar de os reajustes
salariais estarem estabilizados por
força da lei eleitoral, os servidores
da CLDF recebem em agosto a
parcela de 5%, referente à
reposição de perdas salariais, de
acordo com a Lei 5.663/2016. Sobre
o plano de carreira, o Projeto de Lei
(PL) 2030/2018 segue em
tramitação nas comissões.

REESTRUTURAÇÃO
ADMINISTRATIVA

Reestruturação administrativa também foi tema de conversa entre
o presidente do Sindical e o secretário-executivo da Primeira

Secretaria, Eduardo Miranda, no último dia 3 de agosto.
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Informa

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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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Foi realizada, no dia 10 de agosto, no auditório do edifício City Offices, a assembleia
para apreciação e aprovação do parecer do Conselho Fiscal à prestação de contas do Sindical
referente do exercício de 2017. Em continuidade à assembleia iniciada no dia 28 de março.

A assembleia foi aberta pela presidente do Conselho Fiscal, Luciene Santana da Silva.
Ela fez a leitura do parecer elaborado em conjunto com o  membro do Conselho, Paulo
Sergio de Brito. Os servidores presentes à assembleia deliberaram pela aprovação, sem
ressalvas, das contas da entidade.

ASSEMBLEIA APROVA
CONTAS DE 2017
SEM RESSALVAS
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