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SINDICAL DISCUTE PAUTA
DE REIVINDICAÇÕES 2019

COM PARLAMENTARES
Após a definição da pauta de reivindicações,

realizada em assembleia no dia 12 de fevereiro, o Sindical
oficiou a todos os parlamentares sobre as deliberações
da categoria para 2019 e solicitou, de imediato, o
agendamento de reuniões com cada parlamentar para
apresentação formal e início de discussões a respeito dos
itens reivindicados pelos servidores.

Na quinta-feira (21) a diretoria do Sindical foi
recebida pelo deputado Iolando. O encontro contou
também com a participação de diversos servidores dos
cargos de auxiliar e assistentes legislativo.

O presidente do Sindical, Jeizon Silverio fez a
entrega da pauta e destacou os principais pontos definidos
pelos servidores, entre eles plano de carreira e reposição
de perdas inflacionárias, com destaque para a situação dos
servidores ali presentes. “Há 27 anos não se realiza
concurso para os cargos de auxiliar e assistente e eles estão
hoje em extinção tácita, ou seja, não tem nenhuma previsão
na lei de que eles estão extintos, mas não se faz mais
concurso para esses cargos. São servidores que estão
desviados de função há muito tempo” af irmou o
presidente do sindicato. Jeizon lembrou ainda que os
auxiliares, com a aprovação da Lei 4.342/2009, perderam
20% de adicional de insalubridade e tiveram um percentual
de reposição de perdas inflacionárias inferior ao das demais
categorias da Casa.

O deputado Iolando se comprometeu em auxiliar
o Sindical e os servidores em suas reivindicações. O
parlamentar enfatizou que irá estudar o tema e afirmou
que após análise técnica com sua assessoria poderá, como
primeiro secretário da Casa, apresentar a proposta à Mesa
Diretora. “Onde eu puder ir com essa bandeira, vocês
podem contar comigo”, garantiu.

A diretoria do sindicato também foi recebida pelo
deputado Roosevelt Vilela. Após a apresentação formal
da diretoria e a entrega da pauta de reivindicações, o

parlamentar declarou seu apoio e disposição em apoiar os
servidores. “Compactuo com muitos pontos defendidos
por vocês e quero me colocar à disposição”, disse.

Esta semana o Sindical segue com a agenda de
reuniões com outros parlamentares e com o secretário-
geral da CLDF.
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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 Comunicação: Theófilo Silva; Diretor de Assuntos Jurídicos: Luiz Alberto Alves

Ferreira;Diretor de Finanças: Valquirio Cavalcante;  Diretor de Formação Sindical: Thiago Bazi Brandão; Diretor de Assuntos Econômicos: Marcos Bizerra.
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

ENVIE SUAS DÚVIDAS PARAO E-MAIL DO SINDICAL

AS MELHORES PERGUNTAS SERÃO RESPONDIDAS
E PUBLICADAS NA REVISTA SINDICAL!

COMUNICACAO@SINDICAL.ORG.BR

A PROXIMA EDIÇÃO DA REVISTA SINDICAL
TERÁ COMO TEMA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

VAMOS RESPONDER DÚVIDAS DOS SERVIDORES SOBRE O TEMA

ASSEMBLEIA APROVA CONTAS DO SINDICAL
No último dia 21 de março, a assembleia

dos servidores aprovou o parecer do Conselho
Fiscal referente as contas do sindicato do
exercício de 2018.

O presidente do Conselho Fiscal, Mário
Noleto, fez a leitura do parecer e destacou que
não houve ressalvas a prestação de contas do
período.


