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154 dias sem resposta
Há cinco meses foi entregue o
projeto de alteração do PCCR,
elaborado pelos servidores. Já se
passaram dois meses do término dos
estudos do Comitê MCL e, até hoje,
a Mesa Diretora não apresentou uma
proposta definitiva de alteração do
Plano de Carreira à categoria.
Dia 25 de março - O Sindical
encaminha ao presidente Wasny de
Roure, a proposta de alteração do
Plano de Cargos, Carreiras e
Remuneração dos servidores da
Câmara Legislativa (Lei 4342/
2009). O trabalho foi resultado de
intenso debate entre os servidores
da Casa, iniciado com reuniões
setoriais entre os diversos cargos e
finalizado na assembleia da
entidade, realizada no dia 19 de
março. No ofício que encaminhava
a proposta, foi solicitada a abertura
imediata de negociações com a
Mesa Diretora e a entidade
representativa dos servidores.
Dia 21 de maio – O Sindical
recebe, por intemédio da primeira
secretaria, o relatório com os estudos
realizados pelo Comitê de Modernização da Carreira legislativa – MCL.

Dia 27 de maio – Os
servidores se reúnem para
tomar conhecimento do
conteúdo da proposta do
MCL.
Dia 29 de maio – O
Sindical encaminha ofício à
Primeira Secretária da
CLDF, deputada Eliana
Pedrosa, solicitando, mais
uma vez, urgência na
abertura de um processo
de negociação com a
entidade para que se
estabelecesse uma proposta
definitiva para os servidores.
Dia 25 de junho – É publicada
a ata da primeira reunião
extraordinária da Mesa Diretora,
realizada no dia 24/07, na qual
deliberou-se pelo envio do Relatório
Final do Comitê MCL para análise
da Procuradoria Geral, da
Coordenadoria de Planejamento e
Elaboração Orçamentária e demais
áreas técnicas necessárias, para
apreciação e posterior votação em
Plenário, prevista para o mês de
outubro.
Foram dois meses entre a

entrega da proposta dos
Servidores à direção da CLDF até a
publicação da decisão da Mesa
Diretora de postergar a análise do
estudo realizado pelo Comitê MCL.
Hoje, 25 de agosto, completam
cinco meses desde a entrega da
proposta dos servidores à Mesa
Diretora e o Sindical não teve
qualquer resposta aos pedidos de
abertura de negociação.
A diretoria do Sindical solicita à
Mesa Diretora a abertura do
processo de negociação para que
seja elaborada uma proposta
definitiva de alteração do Plano de
Carreira da Categoria.

Amanhã 26/08
MOBILIZAÇÃO PELO PCCR
NA GALERIA DO PLENÁRIO
Concentração, a partir das 14h30
no hall de acesso ao Plenário!
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Onde, como, quando, com quem?

Cadê o PCCR?

Na tarde da quinta-feira (21), o
presidente do Sindical, Josimar Oliveira
e o diretor secretário da entidade,

Moacyr Amaral, foram até o Setor
de Execução Orçamentária – SEO,
acompanhados dos servidores
Jeizon Silvério e Átila de Carvalho,
representantes da categoria,
para saber do encaminhamento
dado pela Procuradoria da
CLDF, ao processo nº 611/
2014 – PCCR.
Lá, eles foram
informados pelo chefe do
setor, Glauco Azevedo, que o
documento fora enviado ao
Gabinete da Mesa Diretora (GMD),
pois havia sido encaminhado
equivocadamente para execução
orçamentária em vez de elaboração
orçamentária, conforme informação
do sistema de Protocolo
Administrativo – PROTAD. A
direção do sindicato foi então
até o gabinete do Secretário
Geral, George Burns, a fim de obter
informações sobre o processo. E lá
descobriu, por meio da secretária do

Dia 28 tem debate
sobre o IPREV
Na quarta-feria, dia 28 , o Sindical realiza, na CLDF, um
debate sobre o IPREV-DF. O evento acontecerá das 9 às
14h, na sala de aula da Escola do Legislativo, no térreo
superior da Câmara Legislativa e terá a participação de
representantes do Fórum dos Servidores do DF, Sindicatos
e demais entidades dos trabalhadores. O Sindical convida
todos os servidores a participar do debate.

gabinete, não haver registro de
entrada do processo.
Com o intuito de localizar o
documento, a secretária do gabinete,
bem como os diretores do Sindical e
os servidores, retornaram ao SEO
onde o servidor Glauco Azevedo,
afirmou ter entrege o processo nº
611/2014 EM MÃO, ao Secretário
Geral.
Após a informação, a secretária do
gabinete ligou para o Secretário Geral
questionando-o sobre o fato e este,
por sua vez, confirmou o ocorrido. Ele
informou que estava deslocando-se à
CLDF e que entraria, posteriormente,
em contato com o presidente do
sindicato.
Entretanto, até o fechamento
deste Boletim, não houve contato do
Secretário Geral com a direção do
Sindical.
A pergunta que não quer calar:
Porque tanta dificuldade em obter
informações sobre o projeto?

Ações sobre
insalubridade
Diante de questionamentos da categoria a respeito
de ações judiciais impetradas pelo Sindical sobre
insalubridade, informamos que tramita na Segunda Vara
de Fazenda Pública, a ação coletiva de nº
2013.01.1.168765-0, que trata do assunto. Para maiores
esclarecimentos, procurar a assessoria jurídica do
Sindical.
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