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Sindical e CLDF têm
primeira reunião de 2015

A diretoria do Sindical reuniu-se, pela primeira vez,
com a presidente da CLDF, Celina Leão, na terça-feira,
dia 11. O primeiro encontro entre a entidade e a nova
direção da Casa, serviu para dar início ao processo
de discussão da proposta de alteração do Plano de
Cargos Carreira e Remuneração (PCCR), defendido
pelo sindicato, durante todo o ano de 2014. Os
representantes dos cargos também participaram da
reunião.

Celina Leão, disse  ter interesse em aprovar um
plano de carreira que melhore as condições de
trabalho dos servidores da CLDF e afirmou estar
disposta a encontrar uma solução em conjunto com
o sindicato. De acordo com a parlamentar, a intenção
é que tudo seja resolvido de forma clara e por meio
do diálogo entre o sindicato e a direção da Casa.

O Sindical realizará a sua primeira assembleia geral do ano, no dia 3 de março, terça-feira, às 12h, no
auditório da CLDF, para elaboração da pauta de reinvindicações 2015. A proposta, definida pela categoria será

entregue à direção da Casa, em reunião posterior, a ser agendada pela entidade. Está disponível no site do
Sindical (www.sindical.org.br) a Pauta de Reivindicações 2014 (lado direito da tela, menu SINDICAL - Pauta de

Reivindicações) que será usada como referência para a pauta deste ano.

Assembleia Extraordinária
Pauta de Reivindicações 2015

Terça-feira (03/03) às 12h, no auditório da CLDF
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Sindical, Celina Leão e representates dos cargos
iniciam discussões sobre Plano de Carreira.

Novo governo, velhas práticas
Entra governo, sai governo e a velha

prática de colocar na conta dos
trabalhadores a responsabilidade por
toda e qualquer mazela feita pelo
gestor público, não muda.

Corre pelos corredores da Casa,
informações sobre um possível
pacote de maldades do GDF onde,
inicialmente, seria proposto entre
outros cortes, o fim da Licença-Prêmio

dos servidores do DF.
O atual governo, assim como os

anteriores, insiste em atacar os direitos
dos trabalhadores, utilizando-se de
argumentos espúrios, querendo jogar
a sociedade contra os servidores
públicos, alegando que esta categoria
é repleta de privilégios. Vale lembrar,
o ex-governador José Roberto Arruda,
no início do seu governo, encaminhou à

CLDF, medida semelhante à provável
proposta do governador Rollemberg.

O Sindical acompanha o assunto
participando das  reuniões do Fórum em
Defesa do Serviço Público,  reafirma
seu compromisso na defesa das
conquistas dos trabalhadores, em
especial dos servidores públicos do DF
e  alerta a categoria para um possível
enfrentamento.
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No dia 27 de fevereiro, a Associação dos Servidores, Ex-
Servidores e Pensionistas da Câmara Legislativa – ASSECAM
realizará eleições para escolha da nova Diretoria Executiva para
o próximo quadriênio. Duas chapas concorreram ao pleito. As
urnas estarão disponíveis no hall do auditório das 10 às 16h.

Servidores requisitados

Eleições
Assecam

A direção do Sindical está de olho nas nomeações de servidores
requisitados. Cabe lembrar, a partir do instante que a CLDF requisita

servidores para compor seus quadros, inevitavelmente, essa
medida eleva o gasto com a folha de pagamento de pessoal,

podendo no futuro, comprometer as contas da Casa, haja
vista esses valores serem contabilizados para os efeitos
da LRF. Ademais, há de considerar que, dependendo
do cargo em comissão a ser ocupado, não há
necessidade de requisitar servidor de outras áreas
governamentais, por existir nos quadros da CLDF,
trabalhadores altamente qualificados e, desta forma,

gerar economia aos cofres públicos e o melhor
acompanhamento dos processos.

A sede do Sindical está em reforma. Informamos que
escritório está funcionando, na sala de número 03, no
piso do edifício City Offices - mesmo prédio da sede atual.

O atendimento jurídico está sendo realizado no

Reforma da sede
posto avançado do sindicato, na CLDF e continua
no mesmo dia e horário: todas as sextas-feiras, das
12 às 14h, com agendamento prévio realizado na
secretaria do Sindical.


