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Segue o debate do PCCR

Reuniões Setoriais debateram as propostas de alteração do Plano de Carreira

Poesia em homenagem às mulheres

Conforme calendário definido em
assembleia no dia 12/2,  foram
realizadas entre os dias 18 e 26
passados as reuniões setoriais de
todos os cargos da Carreira
Legislativa.
A maioria das reuniões contou com
boa participação dos servidores.
As propostas debatidas nos
encontros foram registradas e estão
publicadas no verso desta página e
no site do sindicato.
Superada a discussão nas setoriais se
inicia a fase de agregação entre os
cargos.
Nessa terça-feira (11) ocorrerá a
reunião entre Auxiliares, Assistentes
e Técnicos Legislativos e na quarta-
feira (12) o encontro será entre os
cargos de Consultor Técnico
Legislativo, Consultor Legislativo e
Procurador.

Na quinta-feira (13) haverá uma
reunião de todos os cargos sem
caráter deliberativo visando
aprofundar o debate em torno das

propostas e finalmente no dia 20/3
será realizada a assembleia para
fechar a proposta que será
encaminhada à Mesa Diretora.

Como forma de homenagear todas as
mulheres do Poder Legislativo o
SINDICAL convidou a poetiza Lilia
Diniz para uma apresentação no
Auditório da CLDF nessa segunda-
feira (10).
Lilia foi escolhida em função da
trajetória poética tendo como
principal tema a luta das mulheres e
dos movimentos sociais em geral.
Foram realizadas duas
apresentações, uma em cada turno da
Câmara, que contou com boa
participação das servidoras,
estagiárias e funcionárias da empresa

terceirizadas, que escutaram e
participaram dos diversos momentos
do espetáculo poético.

Quem quiser conhecer mais o
trabalho de Lilia Diniz pode acessar
http://liliadiniz.blogspot.com.br/.

Servidores acompanham a apresentação de Lilia Diniz na
homenagem do SINDICAL ao Dia Inernacional da Mulher



2 Ano XXI –  nº 4 – 10/03/2014 Boletim 04/2014

Calendário
11/3, 12h,  reunião entre representantes dos cargos de Auxiliar Legislativo,
Assistente Legislativo e Técnico Legislativo
11/3, 12h,  reunião entre representantes dos cargos de Consultor Técnico
Legislativo e Consultor Legislativo
13/3, 12h, Reunião Geral sem caráter deliberativo de todos os cargos


