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Procuradoria Geral do DF aprova projeto de
lei do SINDSER para os servidores do SLU
Mais de dois anos de luta e agora
temos um novo projeto para os servidores do SLU
Durante todo o ano de 2016,
tivemos inúmeras reuniões do

grupo de trabalho, mas logo de
início o SINDSER, em parceria com
a ASLU, e com a proposta de projeto de lei pronta, encaminhou a
mesma à Secretaria de Relações

do Trabalho e do Terceiro Setor,
sendo que foram feitas algumas
sugestões pelo SLU e o processo
foi encaminhado para análise da
Procuradoria Geral do DF.

Parecer da Procuradoria Geral do DF
O processo foi encaminhado para a Procuradoria Geral do Distrito Federal para
análise jurídica do Projeto
de Lei que dispõe sobre a reestruturação da Carreira de
Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos.
O respectivo parecer de
número 222/2017 – PRCON/
PGDF, datado de 17 de março de 2017, analisou o projeto de lei e foi elaborado
pelo Procurador Marcelo
Henrique Ribeiro de Oliveira
e aprovado pela Procuradora Chefe Maria Júlia Ferreira Cesar e pela Procuradora
Geral Adjunta para Assuntos
do Consultivo.

Ação na Justiça em defesa do
reajuste dos servidores do SLU

O SINDSER, para garantir o reajuste previsto da
Carreira do SLU entrou com ação judicial, processo
nº 0704110-822017.8.7.0018 – 4ª Vara da Fazenda
Pública, o qual poderá ser acompanhado pelos servidores e servidoras. do SLU.

E agora?

Com o parecer aprovado, a
proposta de projeto voltou para
o GDF e está na Casa Civil aguardando encaminhamento à Câmara Legislativa.

AGORA É LUTA E PRESSÃO

Cumprimos todas as etapas e o
projeto está pronto para ser encaminhado e votado pela Câmara Legislativa do DF. No entanto,
o GDF não tem a mesma pressa
que a categoria para resolver de
vez a questão.
Nos próximos dias, o SINDSER
estará realizando assembleias setoriais para mobilizar a categoria
do SLU, bem como passar todas
as informações sobre o teor da
proposta de projeto de lei, bem
como traçar as estratégias para
pressionar o GDF a encaminhar
a matéria imediatamente à CLDF.

AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE
ASSESSORIA JURÍDICADO SINDSER
O SINDSER estará disponibilizando, a partir
do dia 22 de maio/2017, assessoria jurídica na
área Cível, sem qualquer custo com honorários
do advogado.

Breve histórico da luta do SINDSER em defesa
dos servidores e servidoras do SLU
Com luta e mobilização, a categoria do SLU
conquistou uma nova Carreira, a PPGG, que foi
criada pela Lei 5276/13. No entanto, em outubro
de 2014, o TJDF propôs ação de inconstitucionalidade da referida Lei.
Desde então, o SINDSER, junto com os servidores do SLU vem brigando na justiça e no governo para que seja apresentada uma solução, uma
vez que a categoria sofreu perdas muito significativas em seus vencimentos.
No entanto, apesar das inúmeras reuniões
com o novo governo, nenhuma proposta foi
apresentada para solucionar o problema. Ao contrário, o governo tão logo tomou posse, em 1º
de janeiro de 2015 e já nos primeiros dias, em
27/01/2015, publicou decreto no DODF, ressal-

tando o cumprimento da ADI à Lei 5276/2013, mentos dos servidores e retornando-as à mesma
levando um prejuízo de 15% a 20% nos venci- situação de dezembro/2013. Uma demonstração
do descaso e tratamento desrespeitoso que marcaram os primeiros dias do atual governo e que
se acentua diuturnamente.

Assembleia dia 18/12/2014

Reunião com o governo
de transiçãodo do DF/2014

Assembleias, atos públicos, negociações e reuniões setoriais realizadas para discutir
propostas e cobrar alternativas que assegurem os direitos dos servidores do SLU
Desde a ação do TJDFT, o SINDSER vem
lutando para reaver os direitos dos servidores DO SLU, dentre as ações, estão
inúmeras assembleias, atos públicos,
negociações e assembleias setoriais,
conforme as fotos a seguir relacionadas:

Assembleia dia 07/11/2016
Reunião com líderes das bancadas na
CLDF em 22/11/2016

Assembleia dia 18/12/2014

Assembleia dia 10/02/2015

Ato do SINDSER em visita do governador em Vicente Pires - 08/09/2015

Audiência Pública na CLDF com servidores do SLU - 21/11/2016

Reunião com servidores do SLU Sede
em 28/01/2015

Reunião com servidores do SLU no
Sindser em 04/05/2017

Reunião com servidores do SLU Santa Maria/Gama em 30/01/2015

Reunião com servidores do SLU no
SINDSER em 20/10/2015

Reunião com a diretora do SLU em
2015

CALENDÁRIO DAS REUNIÕES SETORIAIS DO SLU
SINDSER - 2017

Assembleia dia 22/03/2015

Audiência Pública na CLDF com servidores do SLU - 24/11/2016
Assembleia dia 20/10/2015

Assembleia dia 26/10/2016

Reunião DL Sul em 03/02/2015

DIA

HORA

LOCAL

29.05.17 – Segunda-feira

08h

SEDE

30.05.17 – Terça-feira

08h

NUSUL (Asa Sul)

31.05.17 – Quarta-feira

08h

NUCEI (Ceilândia)

01.06.17 – Quinta-feira

08h

NUBRAZ (Brazlândia)

02.06.17 – Sexta-feira

08h

NUTAG (Taguatinga)

05.06.17 – Segunda-feira

08h

NUMAR (Santa Maria)

06.06.17 – Terça-feira

08h

NUGAM (Gama)

07.06.2017 – Quarta-feira

08h

NUSAM (Samambaia)

08.06.17 – Quinta-feira

08h

NUPLAM (Planaltina)

