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A luta não acabou

Assembleia ratifica
alteração do Estatuto

A diretoria do Sindical reuniu-se na quinta-feira, 1º de
outubro, com o secretário geral da CLDF, Valério Neves,
para tratar do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração
(PCCR) e da Pauta de Reivindicações da categoria.

Na oportunidade, os diretores alertaram o
secretário sobre a demora na análise do Processo 611/
2014, que está, desde 29 de julho, na Coordenadoria
de Planejamento e Elaboração Orçamentária (CPEO),
conforme PROTAD. Os representantes do sindicato
solicitariam ao secretário celeridade junto à
Coordenadoria, na apreciação da proposta para que
agilize sua tramitação na Casa.

Em relação à Pauta de Reivindicações, a diretoria
lembrou o compromisso assumido pelo próprio
secretário de realizar reunião entre o Gabinete da Mesa
Diretora e o sindicato, o que até então não aconteceu.

Sobre o PCCR, Valério comprometeu-se em agilizar
os estudos realizados pela CPEO e em relação à Pauta
de Reivindicações, o secretário disse que realizará
nova rodada de negociações com o sindicato a partir
da segunda quinzena de outubro.

O Sindical entende que ainda existe vontade política
para resolução dos dois temas e manterá a categoria
informada à medida que as negociações avançarem.

Nos dias 28 e 29 de setembro,
o Sindical realizou Assembleia
Geral Extraordinária para
promover a ratificação das
alterações ao Estatuto da
entidade feitas em 2011, quando
foi realizado plebiscito para
ampliação da base de
representação, abrangendo os
servidores do Tribunal de Contas
do Distrito Federal, além da
adequação ao Código Civil.

adequação ao Código Civil, foram
colhidos 559 votos válidos. Desse
total, 542 foram votos “sim” à
ratificação das alterações
estatutárias, para os fins de
adequação ao Código Civil, 7 votos
“não” e 10 votos em “branco”.

Portanto, o resultado da
Assembleia Geral Extraordinária foi
pela aprovação das alterações
estatutárias havidas na assembleia
de 1º de setembro de 2011.

Outubro chegou e a partir de sexta-feira (9) a
CLDF começa a distribução de bottons alusivos à
campanha “Outubro Rosa”, de prevenção ao cancer

de mama. Assim como na campanha passada, o
Sindical realiza parceria com a Casa para produção
do material.

Sindical apoia Outubro Rosa na CLDF
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A assembleia foi realizada em
atendimento à determinação da
Portaria 326, de 1º de maio de
2013, que trata do registro de
entidades sindicais, junto ao
Ministério do Trabalho e Emprego.

Foram colhidos um total de
559 votos válidos. Desse total,
549 foram votos “sim”, à
ratificação da ampliação da
categoria, 5 votos, “não” e 5
votos em “branco”. Sobre a
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