PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2018
1 – Reposição de resíduo inflacionário, de acordo com o IPCA, e ganho real de 2%. A Constituição Federal
garante (art. 37, X) a revisão geral da remuneração dos servidores públicos para manutenção do poder
de compra dos trabalhadores;
2 – Aprovação da proposta de alteração do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores da
Casa, apresentado pelo SINDICAL;
3 – Realização de Concurso Público e nomeação imediata de todos os aprovados até supridos os cargos
vagos;
4 – Aumento do percentual do Adicional de Qualificação-AQ para 30%;
5 – Instituição de Adicional de capacitação, atualização e aperfeiçoamento profissional;
6 – Modernização da Câmara Legislativa, com aprovação da proposta de reestruturação administrativa
defendida pelo SINDICAL com a garantia da ocupação de 100% dos cargos da Estrutura Administrativa
por servidores da Carreira Legislativa, mediante critérios técnicos, garantida, também, a participação
do Sindical nos debates sobre as mudanças;
7 – Manutenção do poder de compra dos servidores aposentados com a concessão de benefício
correspondente ao valor do Auxílio Alimentação dos servidores da ativa;
8 – Mudar o caráter do Auxílio Pré-Escolar para Auxílio Escolar, permitindo o atendimento aos
dependentes dos servidores ativos, inativos e pensionistas até a conclusão do Ensino Básico;
9 – Revisão do mecanismo de reajuste dos valores do Auxílio Pré-Escolar ou Auxílio Escolar com base
nos índices praticados pelas escolas particulares do DF, com adequação aos valores de mercado;
10 – Composição paritária do Conselho de Administração do Fascal, ampliação da rede conveniada, com
inclusão da rede hospitalar do Entorno (RIDE) e manutenção do Plano Nacional;
11 – Concessão da Gratificação de Policial Legislativo;
12 – Representante do Sindical no Conselho da ELEGIS;
13 – Exigir da CLDF a criação de CIPA, considerando a necessidade de um programa de qualidade de
vida na Casa;
14. Retorno da GPE em 15%;
15. Aumento da GAL em 15%;
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