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DIRETORIA ENTREGA PAUTA
DE REIVINDICAÇÕES

A JOE VALLE E SANDRA FARAJ

PCCR: JOE VALLE E SANDRA
FARAJ SE COMPROMETEM

A diretoria do Sindical foi recebida pelo presidente
da CLDF, Dep. Joe Valle, no final da tarde do dia 5 de abril.
Mais de um mês após a categoria ter aprovado a pauta de
reivindicações, a diretoria do Sindical, finalmente, teve a
oportunidade de entregar à direção da Casa a lista de
reivindicações dos servidores para o ano de 2017. A primeira
secretária da CLDF, Sandra Faraj, responsável pela área de
pessoal da Casa, também participou da reunião.

Além de cumprimentar e apresentar formalmente
a diretoria do Sindical ao novo presidente da Casa, foi  feita
a leitura da pauta de reivindicações com pausa para
discussão dos itens que representam as principais lutas da
categoria como reposição de perdas, PCCR, concurso
público e restruturação administrativa.

Após a leitura da pauta, o presidente da CLDF falou
brevemente sobre os projetos que estão sendo adotados
pela nova direção da Casa para reverter a imagem negativa
do Legislativo. Segundo ele, existe hoje um fosso entre
políticos e sociedade e é preciso reverter essa realidade.

“Queremos trabalhar com transparência legislativa. Não
existe gestão moderna se não tiver transparência. Estamos
caminhando para ser o modelo de legislativo que queremos
ser”, afirmou.

O presidente afirmou que levará a pauta dos
servidores para a próxima reunião da Mesa Diretora,
para que seja apreciada pelos demais membros e para
que seja respondida ponto por ponto todos os itens da
pauta, inclusive com a definição de um calendário de
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discussões entre a direção da CLDF e o Sindical.
Sobre o PCCR, Joe Valle se comprometeu em

apresentar uma contraproposta em tempo hábil para
que se torne objeto de proposição ainda este
semestre.

Presidente da CLDF recebe diretoria do Sindical para apresentação da pauta 2017.
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ASSEMBLEIA DEFINE NOVA DATA
PARA APROVAÇÃO DE CONTAS
Foi realizada no dia 29 de abril, a assembleia

ordinária para apreciação e votação do parecer do
Conselho Fiscal às contas da diretoria referentes ao
exercício de 2016. A apresentação do relatório do
Conselho Fiscal, no entanto não aconteceu. Os membros
do conselho declararam que não houve tempo suficiente
para análise dos questionamentos feitos ao Sindical e que
algumas questões ainda precisavam ser esclarecidas. A
assembleia determinou, então, que um novo prazo, até o
dia 28 de abril, deveria ser dado para que a diretoria da
entidade pudesse encaminhar as respostas aos
questionamentos do conselho. A assembleia para
apreciação do parecer foi marcada para o dia 31 de maio.

ASSEMBLEIA
DIA 20/04

PAUTA
DELIBERAÇÃO E DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS

PARA PARTICIPAÇÃO DA CATEGORIA
NA GREVE GERAL DO DIA 28 DE ABRIL

QUINTA-FEIRA, 20 DE ABRIL ÀS 12h, NO AUDITÓRIO DA CLDF
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Assembleia define nova data para conclusão de parecer e apreciação das contas.

O SINDICAL CONVOCA OS SERVIDORES
PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA


