Boletim 07/2014
site: www.sindical.org.br - email: sindical@sindical.org.br

Ano XXI – 20/03/2014

Informativo do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do DF

Servidores definem
alterações do PCCR
Fotos: Freddy Freitas

Cerca de 300 servidores
lotaram o auditório da CLDF,
ontem, em assembleia que
aprovou as propostas de alteração
do PCCR (Plano de Cargos, Carreira
e Remuneração).
A reunião aconteceu após um
mês de discussões, entre setoriais e
duas reuniões gerais, sempre com
representativa participação da
categoria.
Em meio ao amplo debate,
garantido pela diretoria do Sindical, o
encontro decidiu pela aprovação dos
itens que você pode conferir no verso.
Nesta quinta-feira (20), pela
manhã, a diretoria do SINDICAL se
reuniu com os representantes dos
cargos para elaboração do texto
que será entregue à Mesa
Diretora. Ficou combinado que o
trabalho será apresentado em
assembleia no próximo dia 25/3
(terça-feira), as 12h30 no auditório
da CLDF.
No mesmo dia 25, a diretoria

Cerca de 300 servidores votaram alterações no PCCR da categoria

do sindicato convoca a categoria
para estar presente, a partir das
14h30, na entrada do hall do
Plenário, para uma mobilização

pelo PCCR, realização do concurso
público e contra o PL 1831/2014
que transforma os cargos da
gráfica.

Assembleia aprova
campanha contra PL 1831
Os servidores da CLDF
aprovaram ontem, em assembleia,
a realização de campanha contra a
transformação dos cargos da Gráfica.
A ideia é evitar o avanço do Projeto
de Lei 1831/2014, que acaba com
as categorias relacionadas às
atividades gráficas na Casa e abre
espaço para a realocação dos
servidores em outras unidades.

Na prática, ao tirar os
servidores do local, a medida
contribui para a extinção do setor,
que é um dos objetivos da atual
administração da CLDF. O projeto
vem na esteira de convênio firmado
pela Câmara Legislativa, na
semana passada, que repassa ao
Senado a atribuição de produzir
material gráfico para a Casa.

O Sindical, porém,
desconhece qualquer estudo
técnico que comprove que a
mudança representará economia
para a CLDF. A entidade também
contesta a celebração do convênio,
no valor de R$ 700 mil, por doze
meses, em pleno ano eleitoral, o que
limita significativamente a as
publicações dos deputados .
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Veja os itens aprovados
na alteração do PCCR

Calendário de atividades do Sindical
Atividade

Data

Hora

Assembleia de prestação de contas 2013

25/3

12h

Assembleia PCCR
Ato pelo PCCR, concurso e contra o PL 1831

25/3
25/3

12h30
14h30

21º aniversário do SINDICAL
Comissão Geral Auditoria Cidadã da Dívida

27/3
27/3

10h e 14h30

Debate 50 anos da ditadura militar

1/4

15h
14h30

Local
Auditório CLDF
Auditório CLDF
Hall do Plenário
Vão entre BRB e FASCAL
Plenário CLDF
Auditório CLDF

