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PCS PODERÁ SER LEVADO AO PLENO NA PRÓXIMA SEMANA 

 
O Sindijudiciário informa que, tendo em vista justificativa apresentada pelo Presidente do 

TJES, Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça de que houve apresentação 

de emendas por parte de alguns Desembargadores, as quais serão levadas a termo, o 

Projeto do Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Judiciário não foi levado à 

votação durante a sessão do Tribunal Pleno de hoje (07/08/14).  

O Presidente do TJES salientou ainda que precisaria de um prazo maior para levar o 

projeto à votação, o que aconteceria no dia 28 de agosto. No entanto, a Presidente do 

Sindijudiciário, Adda Maria Monteiro Lobato Machado, ressaltou a necessidade da 

urgência na apreciação do referido projeto, dada a exiguidade de tempo entre apreciação 

no Pleno, votação na Assembleia Legislativa e sanção do Governador pois, o orçamento 

do TJES tem prazo de conclusão para setembro e, se não votado o projeto, o mais breve 

possível, poderia comprometer a inclusão dos valores no orçamento do Judiciário para o 

próximo ano. 

Sérgio Bizzotto então esclareceu que os Desembargadores que se manifestaram em 

oferecer emendas deverão fazê-lo até a próxima quarta-feira (13/08). Portanto, havendo a 

possibilidade de se levar à apreciação do Pleno na quinta-feira (14/08) ou no máximo na 

semana seguinte, dia 21/08. 

O Desembargador Presidente finalizou afirmando que as emendas não prejudicam os 

servidores mas contribuem, segundo ele, para melhoria do projeto. Algumas questões de 

ordem e dúvidas suscitadas por alguns desembargadores foram sanadas durante a 

explanação ocorrida em reunião no gabinete da Presidência, feita pela Assessoria 

Econômico-Financeira do TJES. 

O Sindijudiciário conclama a categoria a manter-se mobilizada, atenta aos informes 

emitidos pelo Sindicato em redes sociais, site do Sindicato e Centelha pois, estamos em 

Assembleia Geral de caráter permanente, a qual poderá ser convocada a qualquer 

momento. A categoria continuará sendo informada do andamento das negociações. A 

Diretoria do Sindicato, nesse ínterim, manterá constante contato e diálogo com a 

Presidência do Tribunal de Justiça, a pedido do próprio Desembargador Sérgio Bizzotto. 

A Diretoria 

 

 


