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CLDF recebe Sindical
para negociar

pauta de reivindicações
A diretoria do Sindical vai se reunir na tarde de sexta-feira (8) com a presidente

da CLDF, deputada Celina Leão, para iniciar as discussões em torno da Pauta de
Reivindicações 2015. A reunião foi agendada no início da semana. A pauta foi
entregue à presidência da Casa no dia 20 de março e tem 18 itens que foram aprovados
na assembleia realizada no dia 03 de março, tendo como base a pauta de 2014.

Enquanto isso...
PCCR

Enquanto o Sindical aguardava
manifestação da direção da Casa
para início das negociações dos
itens da pauta de reivindicações,
aprovada pela categoria, o
Gabinete da Mesa Diretora (GMD)
resolveu, por meio da portaria GMD
nº 119/2015, publicada dia 30 de
abril, encerrar (enterrar), entre
outros, o Projeto Estratégico PE10
Modernizando a Carreira
Legislativa, devido ao término de
suas atividades e conclusão dos
trabalhos.

Se a direção da Casa dá por
concluído o trabalho do MCL,
entende-se que há, também, uma
conclusão a respeito da proposta
de alteração do Plano de Cargos,
Carreiras e Remuneração dos
servidores da CLDF. Com isso,

aguardamos que o
desenrolar do processo nº
611/2014 seja comunicado
ao Sindical, que tanto se
empenhou, durante todo o
ano de 2014, para aprovação
do projeto que representa a
valorização e sobrevivência das
carreiras dos servidores da Câmara
Legislativa.

 Assim, como já reconhecido
pela própria presidência da Casa,
em audiência publica direcionada
aos servidores da Secretaria de
Saúde, no final de março, o Sindical
reforça a necessidade de
reclassificação profissional de
servidores, cujas carreiras foram
extintas, a fim de evitar problemas
como a discriminação e desvios de
função, realidade vivida, hoje, por

Assistentes
e Auxiliares Legislativos dentro da
própria CLDF.

Portanto, é imperioso que a
Câmara Legislativa adote, de
imediato, medidas no sentido de
aprovar o Plano de Cargos, Carreiras
e Remuneração dos servidores da
Casa, para que não só se resolva os
problemas aqui apontados, mas
também para identificar as reais
carências funcionais da Casa e, só a
partir daí, pensar em concurso público.
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Dia do trabalhador com
incentivo à formação política
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Na segunda-feira (4), foi realizada no auditório da
Câmara Legislativa, atividade do Setor de Assistência
Social – Saso, onde foram realizadas as homenagens
da CLDF ao Dia do Trabalhador, com a apresentação
dos resultados do estudo realizado pelo grupo
Qualidade de Vida no Trabalho. A atividade ocorreu
nos períodos matutino e vespertino, contando com
as presenças do primeiro secretário, deputado
Raimundo Ribeiro,  representantes da 1ª Secretaria
e servidores da Casa.

      O Sindical participou da atividade com
patrocínio do lanche, nos dois períodos, e também
com o incentivo à formação política dos servidores.
Foram distribuídos, aos servidores, exemplares da
cartilha "Relações Institucionais e Governamentais:
o que é, como e onde se faz" da série Educação
Política, produzida pelo DIAP, de autoria de Antônio
Augusto de Queiroz.

     O conteúdo da cartilha chama
atenção para a importância e a
necessidade da atividade de relações
institucionais e governamentais:

Sindical participou do evento com distribuição de cartilhas
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Também foi colocado à disposição dos servidores

material produzido pela Auditoria Cidadã da Dívida
Pública.

         O Sindical entende que além de
comemorações e homenagens, o trabalhador
precisa também do incentivo ao conhecimento a

respeito de como funcionam as
relações políticas atuais,
para um maior poder de
enfrentamento e articulação

política de sua categoria.
        Durante o evento,

foram lembradas e
homenageadas as categorias

que compõem o quadro das
empresas terceirizadas que

atuam na Casa. O Sindical, apesar
de reconhecer o trabalho dos

terceirizados, aproveita a
oportunidade para alertar que no

instante em que se discute a
ampliação da terceirização, tanto nas

empresas públicas, quanto na
iniciativa privada - PL 4330 – torna-se

se necessário o fortalecimento do
concurso público para valorização dos

trabalhadores e reconhecimento da qualidade dos
serviços prestados por servidores que têm a
obrigação de zelar pela excelência da prestação de
serviços à sociedade.

“De um lado para facilitar a interação
entre os atores governamentais e não
governamentais no processo de
tomada de decisão, e, de outro, para
assegurar que os agentes sociais e
econômicos tenham o mesmo nível
de conhecimento do governo sobre
os temas objeto de debate ou
deliberação no âmbito dos
Poderes. O acesso à informação,
além de favorecer a democracia,
a prevenção e o combate à
corrupção e criar a cultura de
participação e consulta pública, é fator
determinante para assegurar a participação social
e o controle da cidadania sobre os atos
governamentais, reduzindo a assimetria de
conhecimento entre instituições oficiais, empresas
e entidades ou pessoas”.


