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

LICENÇA-PATERNIDADE E
AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR

A diretoria do Sindical se reuniu
com o presidente em exercício da
CLDF, deputado Juarezão, na quinta-
feira (29). Os representantes do
sindicato foram requerer a concessão
do direito à prorrogação, por mais vinte
e três dias, da Licença-Paternidade
para os servidores da Câmara
Legislativa do DF.  Na sexta-feira, foi
publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal o Decreto nº 37.669 que
determina a prorrogação da licença
para os servidores do GDF.

Sindical também entregou ao
presidente interino, requerimento
para que sejam reajustados os valores
do Auxílio Pré-Escolar pago aos
servidores da Casa. No documento,
fez-se um comparativo com os valores

cobrados por escolas próximas à CLDF,
alertando para o fato de os valores
pagos atualmente pela Câmara
Legislativa estarem bem abaixo do

mercado.
Juarezão se comprometeu a

incluir as reivindicações  na  pauta da
próxima reunião da Mesa Diretora.

O Sindical protocolou, na terça-
feira (27), no Tribunal de Justiça do
Distrito Federal (TJDFT) uma ação civil
pública contra o Distrito Federal, para
que sejam tomadas as providências
necessárias para promover a
proporção correta entre servidores
efetivos e não integrantes da carreira
legislativa.

Atualmente, dos 1666 servi-
dores do quadro da CLDF, 665 são

efetivos e 1001 são de livre provimento
ou requisitados. Na ação, consta
pedido de liminar para que a CLDF seja
impedida de promover nomeações de
novos servidores sem concurso
público até que se efetive a referida
proporção por meio da realização de
certame para provimento de vagas
efetivas da Casa. A assessoria jurídica
do Sindical está otimista e em breve a
Justiça deve decidir o caso.

SINDICAL VAI À JUSTIÇA
EM DEFESA DO CONCURSO
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Deputado Juarezão se comprometeu a levar reivindicações do Sindical à reunião da Mesa Diretora.
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