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

No último dia 10 de junho, após
mobilização dos servidores no
corredor da Presidência, o
presidente do Sindical, Adriano
Campos, reiterou ao deputado
Wasny de Roure a necessidade de
reunião da Mesa Diretora para
apreciação da minuta do PCCR,
apresentada pela primeira
secretaria da Casa. Wasny de
Roure disse que está aguardando
o envio da proposta para que seja
analisada pelos órgãos da CLDF.
Esclareceu que, após a conclusão
dos estudos, convocaria o colegiado
para apreciaçãoe deliberação da
proposta. Ocorre que não houve a
reunião da Mesa.
Logo após esse encontro, o
sindicato ficou sabendo que o
Presidente Wasny de Roure
encontrava-se adoentado, atrasando
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PCCR: Sindical aguarda
reunião da Mesa Diretora

Reunião da Mesa Diretora, para discussão do PCCR, não aconteceu.

ainda mais o andamento da
proposta.
O SINDICAL aguarda o breve
reestabelecimento da saúde do
Presidente da Casa para dar
continuidade às negociações sobre

o PCCR.
Além disso, o SINDICAL obteve
informações de que hoje, 17 de
junho, haverá reunião da Mesa
Diretora e que a proposta poderá
ser incluída na pauta.

Encontro com parlamentares
Independentemente
da
reunião da Mesa Diretora, o
SINDICAL manteve contato com
outros parlamentares (deputado
Washington Mesquita,assessoria
do deputado Chico Leite e as

deputadas Arlete Sampaio e Liliane
Roriz), com o intuito de esclarecer
a proposta de PCCR, aprovada em
assembleia da categoria,
demonstrando a necessidade dos
ajustes a serem realizados e,

principalmente, a legalidade da
proposta, a ausência de impacto
financeiro, propiciando, ainda, o
aumento de servidores a serem
contratados pela via do concurso
público.

Mobilização - quarta-feira (18/06)
10h - Mobilização no gabinete da Primeira Secretaria (5º andar).
14h30 - Concentração na Praça do Servidor, seguindo para Galeria.
Após a mobilização, reunião com os representantes dos cargos.
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Cadê o concurso da
Câmara Legislativa?
No final de 2013, o Ato da Mesa Diretora nº
95 de 2013, constituiu a Comissão para Estudo
da Viabilidade de Realização de Concurso
Público na Câmara Legislativa do Distrito
Federal. O certame está previsto na Lei de
Diretrizes Orçamentárias de 2014. E, se
depender das declarações prestadas pelo
Presidente e pelo Secretário Geral da Casa, à
imprensa local, o concurso está prestes a ser
realizado.
A deficiência no quadro de pessoal é
conhecida e admitida pelo presidente Wasny
de Roure, em entrevista concedida ao
jornalista Tiago Monteiro (Jornal Alô Brasília),
em dezembro de 2013. “Temos sérios
problemas de deficiência de pessoal, mas
já estamos preparando o próximo concurso
da CLDF, a ser realizado no próximo ano”,
afirmou.
Em janeiro de 2014, foi a vez do
secretário-geral, George Burns pronunciarse em matéria publicada no jornal Correio
Braziliense sobre o excesso de servidores
comissionados na CLDF. “O concurso será
feito ainda este ano mas, por restrições
da legislação eleitoral, as contratações
podem ficar para 2015”, garantiu.
Recentemente, no dia 08 de junho, o
presidente Wasny de Roure voltou a falar
sobre o tema. Em entrevista ao Correio
Braziliense destacou a organização do
concurso público como algo que
estivesse realmente sendo executado.
“Estamos procurando fazer um trabalho
interno no que diz respeito à
racionalização dos servidores, bem
como preparando o próximo concurso
público.
O Sindical tomará as providências
necessárias junto à Comissão do
concurso para conhecimento de
possíveis estudos já realizados e cobrará da
CLDF a imediata realização do certame.

