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

SINDICAL FALA SOBREACUSAÇÕES ENVOLVENDOMESA DIRETORA DA CLDF
Policiais Civis e Promotores deJustiça estiveram na manhã de terça-feira na Câmara Legislativa do DistritoFederal. A Operação Dracon, como foibatizada, realizou buscas e apreendeudocumentos e computadores nosgabinetes dos membros da Mesa Dire-tora e na Presidência da Casa, apurandosuspeitas de esquema de corrupçãoenvolvendo deputados.O Sindical esteve na CLDF du-rante todo o trabalho da polícia civil eaproveitou a oportunidade paraesclarecer à imprensa como funcionao jogo de apadrinhamento político naCasa, quanto maléf ica é a prática ecomo ela afeta o funcionamento dostrabalhos na CLDF. “Infelizmente osservidores de livre provimento daCLDF escravos em pleno século XXI;
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eles não têm FGTS, não possuemcarteira assinada, nem segurodesemprego ou aviso prévio, nemnenhum tipo de estabilidade e estão

muito mais vulneráveis à serem usadosem eventuais esquemas decorrupção” afirmou Jeizon Silverio,presidente do Sindical.
Ana Paula Alves

Operação Dracon: Policiais realizaram buscas nos gabinetes dos deputados membros da Mesa Diretora eapreenderam documentos e computadores. O Sindical esteve na CLDF e acompanhou toda a movimentação.

Presidente do Sindical fala à imprensa sobre acusações envolvendo Mesa Diretora da CLDF.
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NOTA PÚBLICA
As atuais acusações envolvendo os membros Mesa Diretora da Câmara Legislativa doDistrito Federal servem para que a sociedade volte seus olhos para o Legislativo e veja arealidade da Casa, que desde sempre foi denunciada e combatida pelo Sindical.  Não háconcurso público há mais de dez anos. O número de servidores de livre provimento, hátempos, supera o de concursados e trata-se de uma realidade crescente, visto a grandequantidade de servidores de carreira que estão prestes a se aposentar. A força de trabalho daCLDF está cada vez mais desprofissionalizada e os cargos vagos na Casa tornaram-se moedapolítica entre parlamentares. Está na hora de trabalhar em uma reestruturação administrativada CLDF. Está na hora de pôr em ordem, reorganizar a carreira legislativa, por meio do PCCR,e realizar concurso público para provimento das centenas de vagas abertas.

O Sindical entende que o afastamento dos membros da Mesa Diretora pelo PoderJudiciário é mais um lamentável capitulo da história do Legislativo local. Todavia, éimportante deixar claro, os trabalhos administrativos da Casa não podem ficar paralisados.O processo de levantamento das necessidades de ocupação de cargos de provimentoefetivo, com vistas à realização do concurso público, deve seguir, nesta semana, da Diretoriade Recursos Humanos (DRH) para a Primeira Secretaria. Ocorre que o Primeiro-Secretárioestá afastado pela referida decisão judicial e o seu suplente, deputado Agaciel Maia, quepreside a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF) teria, regimentalmente,que deixar o comando da (CEOF) – o que não seria de seu interesse. Desse modo, a gestãode pessoal da CLDF, de competência da Primeira Secretaria, está seriamente comprometida.Esperamos que o Presidente em exercício, Dep. Juarezão assegure o imediatopreenchimento do cargo vago na Mesa Diretora para que se evitem prejuízos à gestão depessoal e aos servidores da Casa.
O atual cenário é prova cabal do quão envenenados pela politicagem estão osprocessos de trabalhos administrativos da CLDF: Diferentemente, por exemplo, do SenadoFederal que possui uma Diretoria Geral apartada da estrutura da Secretaria Geral da Mesa,na Câmara Legislativa, misturam-se alhos com bugalhos e o caminho está aberto para aineficiência e a malversação de recursos públicos, já que os trabalhos administrativosdependem de interesses político-partidários.


