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Presidente
Wasny de
Roure fala
sobre o PCCR
aos servidores
mobilizados na
galeria.

PCCR:
Wasny garante  reunião da Mesa
para os primeiros dias de setembro

O presidente da CLDF, Wasny
de Roure afirmou, ontem (26), em
plenário, que a Mesa Diretora vai
se reunir, na primeira semana de
setembro, para tratar da proposta
do Plano de Carreira dos
servidores. Segundo o parlamentar,
a direção da Casa pretende dar
uma posição à categoria, o mais
rápido possível.

O pronunciamento do
presidente foi  dirigido aos
servidores que, mais uma vez,
estiveram mobilizados na galeria.
Wasny lembrou, em seu discurso,
que fez parte da primeira legislatura
da Casa, que acompanhou a
chegada dos primeiros
concursados e disse conhecer os
anseios da categoria.

A reunião da Mesa Diretora
depende da conclusão da análise
do processo 611/2014 pelas áreas
técnicas da Casa.  De acordo com
o Protad, o processo esteve na

Procuradoria Geral, entre os dias
7 e 20 de agosto e, até o
fechamento deste boletim,
encontrava-se no Gabinete da
Mesa Diretora.

O presidente da Casa disse ter
orientado para que a tramitação
ocorra de forma rápida. “A comissão
concluiu seus trabalhos, apresentou
um relatório e solicitamos aos
colegas que compõem o gabinete
da Mesa celeridade na apreciação
das unidades da Casa que

respondem sobre os mais diferentes
aspectos da matéria. Estou atento”,
garantiu.

O vice-presidente, Agaciel Maia,
também se pronunciou sobre o
assunto e declarou apoio aos
servidores da CLDF. “Acho que a
valorização do servidor do legislativo
é fundamental”, disse.  Outros
parlamentares também se
mostraram solidários a reivindicação
da categoria, entre eles, Celina Leão,
Chico Vigilante e Arlete Sampaio.
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Sindical apoia criação de movimento pela PEC 555
O Instituto Mosap e a

Confederação Brasileira de
Aposentados e Pensionistas
(COBAP) uniram forças nas lutas

pela PEC 555/06 e pelo PL 4434/
08. Da  parceria entre as entidades,
foi criado o Movimento Unificado dos
Idosos, Aposentados e Pensionistas

do Serviço Público e do INSS. O Sindical
é filiado ao instituto Mosap desde
2008 e  participa como apoiador do
movimento.

O Sindical realiza hoje  (28), das 9 às 14h,  um debate sobre o IPREV.  O evento acontece  na
sala de aula da Escola do Legislativo e terá a participação de representantes do Forum dos
Servidores do DF,  Sindicatos e demais entidades de trabalhadores.
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