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Quanto mais se reza...
Ontem foi dia de mobilização

dos servidores na luta pelo PCCR.
Ainda na concentração, no hall do
plenário, a direção do Sindical
conversou com o presidente Wasny
de Roure a respeito dos
obstáculos criados pela
direção da Casa para
dificultar a tramitação do
projeto. Wasny negou
que haja tal intenção,
mas confirmou que
pretende deixar a
apreciação do Plano de
Carreira para depois do
processo eleitoral.

No plenário, assim
como na última manifes-
tação dos servidores na
galeria, o presidente da
CLDF falou aos servido-
res e listou, ele mesmo, a série de
entraves atribuídos à proposta
apresentada pelo Comitê
Modernizando a Carreira Legislativa
(MCL). “Há duas propostas que a
Primeira Secretaria apresentou que

pede à comissão que estudou a
proposta de reestruturação para
que examine”, afirmou, tentando
justificar a volta do processo 611/
2014 ao MCL.

A novidade, de acordo com
Wasny, é que surgiu, por parte da
Procuradoria, uma preocupação
acerca das solicitações de
enquadramento de servidores em
relação ao desvio de função. Outra
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dificuldade, confirmada pelo
presidente da CLDF, foi a
unificação do entendimento entre
as “duas carreiras”. “Os membros
da Mesa, por unanimidade,

entenderam que, após
o processo eleitoral e
unificado o entendi-
mento das “duas car-
reiras”, a matéria deveria
ser encaminhada ao
Plenário desta Casa”,
disse. O Sindical des-
conhece qualquer ruptu-
ra da categoria.

A única parlamentar
que se pronunciou a
respeito do pleito dos
servidores foi Celina
Leão. A deputada pediu
a discussão do plano de

carreira da categoria. “Lutamos por
tantas categorias que não são da
Câmara Legislativa. Acho que é
importante nós também fazermos o
dever de casa e discutir o plano de
carreira dos servidores”,  afirmou.

Foi publicada, ontem, a ata
da 5ª reunião da Mesa Diretora,
do dia 3 de setembro, com a
deliberação de retornar o
processo 611/2014 ao Comitê
Modernizando a Carreira Legis-
lativa e, após isso, encaminhar ao
GMD para equalizar a proposta
junto a todas as categorias
impactadas.

Na terça-feira, durante a
chegada dos parlamentares ao

... Mais assombração aparece
Plenário, servidores e membros da
diretoria do Sindical esclareceram
aos deputados que não há divisão
da categoria. Que a proposta de
alteração do plano de carreira,
apresentada pelo sindicato, foi
debatida entre todos os setores e
referendada em assembleia, com
voto da maioria dos servidores.
Para o Sindical, a volta do processo
611/2014 ao MCL representa um
RETROCESSO.

O Sindical pede à direção da
Casa que seja apresentada uma
proposta oficial de alteração do
PCCR à categoria. O que está sendo
apreciado no processo 611/2014,
até prova em contrário, é apenas
o estudo realizado pelo MCL e as
sugestões encaminhadas pela
Primeira Secretaria. A proposta
entregue pelo sindicato à direção
da CLDF está há mais de cinco
meses sem resposta.
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Presidente diz que PCCR fica para depois do período eleitoral.
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