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CARGOS NA PGDF. E O NOSSO PCCR?

Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Distrito Federal - Sindical  - Diretoria: Presidente: Jeizon Allen Silverio Lopes; 1º Vice-Presidente:
Pedro Inácio da Silva (in memoriam); 2º Vice-Presidente: Átila Vinícius de Carvalho; Diretor Secretário: Moacyr Martins Amaral Filho; Diretor de Administração: Maria
do Amparo Pereira de Araujo; Diretor de Assuntos Jurídicos: Luiz Alberto Alves Ferreira; Diretor de Finanças: Fernando Pavie; Diretor de Comunicação Social: Victor
Lúcio Figueiredo; Diretor de Formação Sindical: Kleber Chagas Cerqueira; Diretor de Assuntos Econômicos: Yasmin Carla Marchioro Silverio. Sig QD 2 - Lotes 420, 430,
440 - Edifício City Offices - Salas 231/233 Fone: 33478400 - www.sindical.org.br - sindical@sindical.org.br. 1

        O Plenário da Câmara Legislativa aprovou, na
tarde de terça-feira (30), a redação final do Projeto de
Lei nº 1506/2017, que dispõe sobre a transformação
de cargos na Carreira de Apoio às Atividades Jurídicas
da Procuradoria Geral do Distrito Federal. Pelo texto
do projeto, enviado à CLDF pelo Executivo e aprovado
pelos distritais, 33 cargos de Técnicos Jurídico e 44
cargos de Agente Jurídico serão transformados em
cargos de Analista Jurídico.

O texto do projeto justifica tais transformações
de cargos à modernização do sistema pela
implementação do Processo Judicial eletrônico, o que
reduz a necessidade de mão de obra para a tramitação
e transporte de pastas processuais físicas. “Todas essas
medidas de modernização revelam a necessidade de
que o número de cargos de Analista Jurídica de Carreira
de Apoio às Atividades Jurídicas seja elevado, uma vez
que transmuda-se o foco da atividade dos profissionais
que compõem tal quadro”, afirma o texto. O projeto
segue para a sanção do governador.

Desde 2014, os servidores da Câmara
Legislativa do Distrito Federal lutam pela aprovação de
um projeto de Modernização da Carreira Legislativa. Não
só o Judiciário, mas o Poder Legislativo também tem
passado por modificações no foco das atividades de
seus servidores de carreira, e não se vê por parte da
direção da própria CLDF, disposição em corrigir desvios
de atividades a que foram submetidos como, por
exemplo, os servidores das atividades de apoio como
assistentes e auxiliares legislativos, que tiveram suas
funções e atribuições alteradas para que pudesse ser
viabilizada a terceirização de seus serviços. Não se vê a
menor disposição da direção da Casa em apreciar o
projeto elaborado pelo Comitê Modernizado a Carreira
Legislativa, composto por grupo de profissionais
qualificados e legitimamente criado pela própria direção
da CLDF, que teve como objetivo a solução deste e de
demais problemas da estrutura administrativa da Casa.

Esperamos que a direção da Casa e os demais
parlamentares que compõem o Legislativo local voltem
seus olhos para a realidade e para os problemas
estruturais do que é de sua própria administração. Há
tempos são ignorados os pleitos dos servidores que
trabalham para garantir o pleno funcionamento da Câmara
Legislativa do Distrito Federal enquanto diariamente
vemos o beneficiamento e pronto atendimento do
Legislativo às demandas de modernização e alteração de
cargos e estruturas de diversas outras categorias do DF.

Foi finalizada, dia 31 de maio, a Assembleia Ordinária
de Prestação de Contas referente ao exercício de 2016.
Por maioria esmagadora dos presentes foi aprovado o
relatório final do conselho fiscal às  contas do sindicato.
Foi apresentada e aprovada na assembleia proposta
de não acatar as ressalvas apresentadas pelos
conselheiros por terem sido consideradas irrelevantes
à aprovação do  relatorio final. A diretoria do Sindical
parabeniza o meticuloso trabalho do conselho fiscal em
sua atividade de controle e fiscalização do patrimônio
de nossa entidade.

ASSEMBLEIA APROVA
CONTAS SEM RESSALVAS
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Servidores aprovam parecer do conselho fiscal às contas do Sindical de 2016.


