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O Sindical está esperando que a presidente da CLDF,Celina Leão, apresente sua contraproposta ao projeto demodernização do Plano de Cargos, Carreiras eRemuneração dos servidores da Câmara Legislativa. Ocompromisso de apresentação de uma alternativa ao PCCRdos servidores no mês de agosto de 2016, foi assumidopela direção da Casa no início do ano.No primeiro semestre, o Sindical voltou seus esforçospara a aprovação da reposição de perdas salariais que, apesar

de aprovada, teve um índice abaixo do esperado, o que gerouuma certa frustração na categoria como um todo.Para o segundo semestre, o Sindical pretende,como base em conversas já realizadas com a presidente daCLDF, avançar nas discussões para a aprovação do PCCRantes da realização do concurso público da Casa.Realizar concurso sem a aprovação do PCCR éextinguir definitivamente as carreiras de assistente e deauxiliar legislativo da CLDF.PLP 257/2016 É APROVADONA CÂMARA DOS DEPUTADOS

A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugadado dia 10, o Projeto de Lei Complementar 257/16. O projeto,que dispõe sobre a renegociação das dívidas dos Estadose do Distrito Federal, recebeu 282 votos a favor e 140votos contrários. Alguns destaques à proposta ficaramde ser votados ainda no dia 10, mas por falta de quóruma votação foi adiada.

SINDICAL AGUARDACONTRAPROPOSTA DO PCCR

Apesar da retirada de itens polêmicos comoalterações na Lei de Responsabilidade Fiscal, congelamentode salários e aumento do índice do INSS, o texto não agradae ainda representa ameaça aos servidores públicos. O Sindicalcontinuará mobilizado e atento à tramitação do PLP 257/2016que, após votação dos detaques na Câmara, segue paraapreciação e votação no Senado Federal.

A mobilização permanece. Após votação dos destaques na Câmara dos Deputados, o projeto segue para apreciação no Senado.

Alex Ferreira/ Câmara dos Deputados
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PERDEMOS UMGRANDE COMPANHEIRO

É com pesar que o Sindical presta sua homenagem aocolega Arnaldo Isbelo Filho que faleceu no dia 7 de agosto. Há21 anos filiado à nossa entidade, Arnaldo estava aposentadoda Câmara Legislativa, onde exerceu o cargo de agente deapoio. Na segunda-feira (8), os representantes do Sindical,Jeizon Silverio e Maria do Amparo, acompanharam o velóriodo estimado colega juntamente com amigos, familiares ediversos servidores da Casa. Uma pequena multidão se reuniuno cemitério da cidade de Santo Antônio do Descoberto (GO)para se despedir do amigo. O Sindical reitera suascondolências à família e aos amigo de Arnaldo Isbelo.

Ana Paula Alves


