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

Jorge Vianna falou de sua experiência como sindicalista.
Lucka Dier

Seguindo o cronograma de reuniões para
apresentação da pauta de reivindicações dos servidores da
CLDF, a diretoria do Sindical esteve, no dia 4, no gabinete
do deputado Jorge Vianna. O parlamentar que, assim como
os demais deputados, havia recebido a pauta previamente
via ofício encaminhado pelo sindicato, já tinha
conhecimento das reivindicações da categoria.
Jorge demonstrou seu apoio em relação a
necessidade de modernização da carreira dos servidores
e, como ex-sindicalista e servidor público da Secretaria
de Estado e Saúde do Distrito Federal, contou um pouco
sobre sua experiência em casos semelhantes na área da
saúde. O parlamentar posicionou-se favorável à reposição
de perdas inflacionárias e à outras questões de interesse
dos servidores.
Na quinta-feira (10), a diretoria do sindicato foi
recebida pela deputada Júlia Lucy. Após a entrega da
pauta e apresentação formal da diretoria, o presidente
do sindicato, Jeizon Silverio, solicitou o apoio da
deputada nas reivindicações da categoria.
Júlia se mostrou sensível às reivindicações dos
servidores, em especial à questão do plano de carreira e
a situação dos auxiliares e assistentes.
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Diretoria entrega pauta e pede apoio à deputada Júlia Lucy.
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