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PCCR E CONCURSOQUE NOSSAS LUTASNÃO SEJAM ESQUECIDAS
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A diretoria do Sindical reuniu-se na manhã do dia 30com o presidente em exercício da CLDF dep. Juarezãopara falar sobre PCCR e concurso público e pedir para queas negociações dos pleitos da categoria, já em andamentocom a presidente afastada Celina Leão, não f iquemprejudicadas por conta da atual situação política da Casa.Durante a conversa, os representantes do sindicatofalaram da importância do PCCR e sobre o andamento daquestão desde que o projeto foi apresentado à direção daCasa em 2014. O presidente em exercício comprometeu-se a tomar conhecimento das questões. Sobre o concursopúblico, a diretoria falou da importância do acompa-nhamento, por parte da entidade sindical, de todas as etapasde organização do processo seletivo. O presidente se propôsa marcar uma reunião com o primeiro secretário emexercício, dep. Agaciel Maia, para tratar do assunto.Ainda na manhã de segunda-feira, a diretoria seencontrou com o terceiro secretário em exercício dep.Rodrigo Delmasso, para falar sobre os processos de trabalhoda CLDF e da necessidade, não só, de manutenção dostrabalhos em meio à crise, mas da necessidade da Casa emdar uma resposta à sociedade sobre o que está sendo feitopara demonstrar a seriedade da atual Mesa Diretora nestemomento. O deputado apoiou a posição do sindicato e,em linhas gerais, a proposta do sindicato de reformulaçãoda estrutura administrativa da CLDF.Já no fim da tarde, no plenário, os diretores doSindical se encontraram com o primeiro secretário emexercício Agaciel Maia. Em conversa rápida, o parlamentardisse que irá tomar conhecimento das questõesapresentadas pelo sindicato. A noite, os representantes dosindicato foram recebidos pelo segundo secretário emexercício dep. Lira. O parlamentar se mostrou sensível àsquestões apresentadas pelo Sindical e disse que vai trabalhar para que a questão do PCCR e do concurso público sejaagilizada.

Ontem, a diretoria do Sindicalprocurou os parlamentares queassumiram a Mesa Diretora da Casapara pedir que as negociações com acategoria não sejam prejudicadas.
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InformaAINDA SOBRE O CONCURSO...SEM ESQUECER DO PCCR
Ana Paula AlvesO Sindical se reuniu na segunda-feira (29) com a diretorade recursos humanos da CLDF, Edilair Sena , para falar sobreo andamento do concurso público e da necessidade de aquestão do PCCR ser analisada conjuntamente. Edilair garantiuque, ainda esta semana, encaminhará à  Primeira Secretariaestudo feito pela DRH sobre as necessidades de vagas parapreenchimento por meio do certame.No dia 30, a diretoria do Sindical esteve com a secretáriaexecutiva da Primeira Secretaria, Leila Barreto requerendo amploacesso do sindicato a todos os   procedimentos administrativosrelativos ao concurso público. “Queremos que o concurso andee que essas questões atuais não prejudiquem seu andamento.E nós queremos estar presentes, até como forma decontribuir para a legitimidade do processo”, afirmou opresidente do Sindical, Jeizon Silverio. Leila garantiu que

O Sindical tomou conhecimento na quinta-feira(25), da tramitação na Casa do projeto de lei, de autoriado deputado Wellington Luiz, que alterava a Lei 4342/2009 no que se refere à concessão do Adicional deQualif icação (AQ) :“aos titulares dos cargos deprovimento efetivo e aos de provimento em comissão”.Imediatamente após tomar conhecimento dofato, representantes do Sindical procuraram oparlamentar para falar da contrariedade do Sindical aoprojeto apresentado.Wellington se comprometeu a retirar seu projetoe, no mesmo dia, protocolou requerimento pedindo aretirada de tramitação e arquivamento do Projeto de Leinº 1229/2016.

Sindical deve acompanhar procedimentos de elaboração do concursotomará todas as providências para que o processo do con-curso siga de forma transparente o mais rapidamente possível.VITÓRIA DO SINDICAL
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