
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 10/12/2012 

Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo 
 
 

REUNIÃO ÀS 17 HORAS DECIDIRÁ O TRÂMITE DOS PROJETOS 
DE ALTERAÇÕES NO PCS E REESTRUTURAÇÃO - ASSEMBLEIA 

GERAL MANTIDA PARA TERÇA-FEIRA (11/12/12) 

 

Informamos que os Projetos de Alterações no Plano de Cargos e Salários dos 

Trabalhadores do Judiciário capixaba com isonomia (PLC 45/2012) e a 

Reestruturação Administrativa do Judiciário capixaba (PL 462/2012), aprovados na 

sessão do Tribunal Pleno do dia 29/11/12, não foram votados na sessão da tarde de 

hoje, na Assembleia Legislativa. Essas questões serão discutidas durante reunião que 

ocorrerá na tarde de hoje, na Casa Civil, que contará com a presença das Assessorias 

Jurídica e Econômica da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado, bem como a 

Secretaria Geral do Tribunal de Justiça e a Assessoria da Presidência do TJES, em 

razão de dúvidas quanto à redação e o impacto financeiro.  

Novamente o Sindijudiciário convoca os trabalhadores do Judiciário a comparecerem 

na Casa de Leis amanhã, terça-feira (11/12/12), em caráter de Assembleia Geral 

Extraordinária Permanente, às 14 horas em primeira chamada e às 14h30 em segunda 

chamada com qualquer número de sindicalizados, para acompanhar a tramitação dos 

referidos projetos. 

O Sindicato informa ainda que será solicitado o abono do ponto dos 
trabalhadores que comparecerem, bem como fará o ressarcimento do 
combustível e passagem daqueles que vierem do Interior do Estado 

mediante a apresentação de nota fiscal em nome do sindicalizado ou 
canhoto de cupom de passagem. Solicitamos que os trabalhadores ao se 
deslocarem da mesma região do Estado, o façam em grupos para dividir o 
mesmo veículo, reduzindo assim os custos. Deverão permanecer na 

Comarca, 30% dos servidores por aplicação analógica à Lei de Greve. 
Os projetos que serão apreciados e votados são os mesmos que foram aprovados pelos 

servidores em Assembleia Geral.  

 

Vamos lá servidor!!! Nossa hora é agora!!! 

  

A união é a nossa maior arma!!! 

A Diretoria 

 

 

 

 

 

 

 

 


