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CHEGOU
A
HORA!
ASSEMBLEIA HOJE - 19/03
A partir das 12h45
No auditório da CLDF
Mesmo com pouco tempo, o método
escolhido pelo Sindical permitiu que
todos os cargos pudessem apresentar,
de forma clara, suas propostas de
alteração do Plano de Carreira dos
Servidores. Então, hoje, às 12h45, é

hora de votar! É importante a participação
de todos visto que o prazo limite para
apresentação da proposta para votação
em plenário é até 8 de abril, devido
restrições da Lei Eleitoral e Lei de
Responsabilidade Fiscal.
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Projeto atropela discussão
do Plano de Carreira
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O Sindical reforçou seu posicionamento contra a extinção da Gráfica da
CLDF. Ontem (18) a direção do sindicato distribuiu uma carta aberta aos
deputados distritais, alertando para o desrespeito que os servidores da Unidade
de Produção Gráfica vêm sofrendo desde a mudança para a nova sede.
O Projeto de Lei 1831/2014, apresentado pela Mesa Diretora, acaba com as
categorias relacionadas às atividades gráficas da Câmara e realoca seus servidores
em outros departamentos.
Para o Sindical a apresentação do PL 1831/2014, sem debate prévio e sequer
conhecimento do Sindical fere a Lei do Plano de Carreira dos Servidores (Lei
nº4342/2009). Ainda ontem, no Plenário, os deputados Patrício e Cristiano Araújo
defenderam a reivindicação do Sindical. Cristiano afirmou que faltou diálogo com o
sindicato antes da decisão.
No dia 14 de março, foi assinado o Termo de Cooperação entre Câmara
Legislativa e Senado Federal para prestação de serviços gráficos por parte da
gráfica do Senado. O Sindical desconhece qualquer estudo que comprove que o
parque gráfico do Senado tenha condições de produzir
o material da Câmara Legislativa a um custo menor e
quer abertura de negociação para rever o convênio.
A medida tem como pano de fundo a terceirização
da gráfica – um dos objetivos da atual administração
da CLDF –, que não poderia ser feita enquanto
houvesse servidores em atividade no local.

