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pauta de reivindicacoes

A diretoria do Sindical se reuniu com o
presidente da CLDF, Wellington Luiz, na manhã de
quarta-feira (01), para fazer a entrega da pauta de
reivindicações 2023, aprovada pelos servidores, em
assembleia realizada no dia 16 de fevereiro. O
presidente do Sindical, Jeizon Silverio, aproveitou a
oportunidade para apresentar, ao presidente da
Casa, minuta de projeto de lei que atende itens
definidos como prioritários pela categoria, entre eles:
reposição de perdas inflacionárias com ganho real,
AQ e auxílio-saúde.

O deputado Wellington Luiz, manteve a
mesma disposição em atender as demandas dos
servidores assumida no primeiro encontro com a
diretoria do Sindical. “Vou repetir para vocês o que
falei da primeira vez, aqui vocês vão ter portas
abertas, acesso livre. Vou fazer o que for possível. O
que não der, nós vamos ajustar”, garantiu.

No final do dia, a diretoria do Sindical foi
recebida pelo vice-presidente da Casa, o deputado
Ricardo Vale, que também demonstrou boa vontade
em atender às demandas dos servidores. “A princípio
não vejo problema nenhum, tudo é possível. E vocês
contem comigo. No que eu puder ajudar a categoria,
vou ajudar. Vamos ver como vai ser o levantamento
do ponto de vista orçamentário e pode contar comigo
para o que der e vier”, afirmou.

Desde a aprovação da pauta, a diretoria do
Sindical se empenhou em realizar reuniões com
todos os membros da Mesa Diretora para
apresentação formal e para dar início às negociações
em torno dos pleitos da categoria.

Tanto a pauta, quanto a minuta de projeto de
lei foram entregues aos membros da Mesa Diretora e
encaminhadas com cópia ao Gabinete da Mesa e ao
secretário-geral da CLDF.

Diretoria do Sindical em reunião com o presidente Wellington Luiz e com o vice-presidente Ricardo Vale para entrega da Pauta de Reivindicações 2023.
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Na sexta-feira (3), os delegados represen-
tantes dos cargos, eleitos para elaboração do
anteprojeto do novo PCCR, se reuniram para
finalizar a primeira etapa do cronograma
aprovado em assembleia, no final de 2022.

Os representantes concluíram a redação

dos itens convergentes – definidos como
consenso entre todas as categorias. O próximo
passo é a avaliação do impacto financeiro.

Terminado o processo, os representantes
do PCCR avançam para a segunda etapa que é a
discussão dos pontos divergentes.
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Representantes dos cargos concluíram a redação dos itens convergentes, conforme cronograma aprovado em assembleia.


