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AGORA VAI?
JOE VALLE MARCA NOVA REUNIÃO
Está agendada para o dia 5 de abril, às 18h, a reunião
entre a diretoria do Sindical e o presidente da CLDF, Joe
Valle. Será o primeiro encontro entre os representantes
do Sindical e a nova direção da Casa. Desde o início de
março o Sindical aguarda para se reunir com o presidente
da CLDF. Dois encontros já foram agendados pelo
presidente e desmarcados durante esse período.

Além de sua apresentação formal, a diretoria da
entidade pretende iniciar as discussões em torno da pauta
de reivindicações 2017, deliberada na assembleia do dia 22
de fevereiro, cujo primeiro tópico e, portanto, prioritário
para o Sindical é o PCCR.
A pauta já foi formalmente encaminhada à
presidência da CLDF, na quinta-feira, dia 23.

Os servidores decidiram, em assembleia realizada
na quinta-feira (23), que a comemoração do aniversário de
24 anos do Sindical será realizada na Esplanada dos
Ministérios, durante as atividades do Dia Nacional de
Mobilização, no dia 31 de março. O Sindical irá disponibilizar
ônibus e estrutura com tenda e lanches para os servidores
que participarem do evento.
CURSINHO PREPARATÓRIO - Também discutida na
assembleia, a realização ou não de cursinho preparatório
para o Concurso da CLDF para servidores filiados e seus
dependentes econômicos teve sua votação empatada. Os
servidores deliberaram, então, pela realização de uma nova
assembleia para discutir o assunto. Na oportunidade, para
uma melhor avaliação dos servidores, deverão ser
apresentados os custos e detalhes sobre a forma como
será realizado o curso.
CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE - Sobre a convocação ou não
de suplente para a direção do Sindical, por conta do

Ana Paula Alves

ANIVERSÁRIO DO SINDICAL SERÁ
COMEMORADO NO DIA NACIONAL
DE MOBILIZAÇÃO

Servidores aprovam comemoração na rua e na luta, para dos 24 anos do Sindical.

falecimento do 1º vice-presidente, Pedro Inácio da Silva, a
assembleia entendeu por unanimidade que não deveria
haver a convocação, pois a função já teria como suplente o
2º vice-presidente.
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SECRETÁRIOS PARLAMENTARES
NAS ÁREAS TÉCNICAS? PRA QUE?
Começou bem a gestão Joe Valle. A Câmara
Legislativa está nomeando secretários parlamentares para
atuarem na área técnica da Casa. O Diário da Câmara
Legislativa publicado na sexta-feira (24) mostra de forma
clara como acontecem essas nomeações. Na portaria do
Gabinete da Mesa Diretora nº 84/2017, temos dois casos,
que não são os primeiros, mas, que servem de exemplo
para comprovar a prática da direção da Casa, que já se
tornou corriqueira. Dois secretários parlamentares são
colocados à disposição da Comissão de Constituição e

Justiça “para atender à demanda de trabalhos específicos
daquela comissão”, destaca o texto da portaria.
O problema, sabemos, está na falta de concurso
público. O Sindical já oficiou a comissão do concurso
requerendo reunião e foi solene e grosseiramente
ignorado. Se as instâncias administrativas não resolvem, a
solução é a Justiça. A assessoria jurídica do Sindical
peticionou nos autos da Ação Civil Pública nº
2016.01.1.101014-4, informando o claro desvio de finalidade.
Outras medidas jurídicas estão sendo estudadas.

POR FALAR EM DESVIO DE FINALIDADE...
A atual gestão da CLDF insiste em uma prática que já
virou tradição: a lotação de servidor não corresponder, de
maneira permanente, ao seu exercício. Uma estratégia
grosseira de maquiar a já paquidérmica estrutura dos
gabinetes e a falta de compromisso com o concurso público.
O Sindical está ansioso para a implementação

das medidas de planejamento estratégico tão
necessárias à modernização do aparelho estatal e ao
cumprimento das regras de compliance e a accountability, tão fartas na literatura e nos jargões das instituições
da contemporaneidade. A assessoria jurídica do Sindical
já foi contatada para medidas cabíveis.

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA - DIA 29/ 03
O Sindical convoca os servidores para Assembleia Geral Ordinária de
Greve29
Geral
Prestação de Contas. Quarta-feira,
de março de 2017, no auditório
da CLDF, com primeira e única convocação às 12h.
Pauta: “Apreciação e votação do parecer do Conselho Fiscal às contas
da diretoria referentes ao exercício de 2016”.
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