
PRESIDENTE DA ALES PROMETE ARQUIVAR PEC 003/15 

  

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Theodorico Ferraço, prometeu na 
tarde deste dia 17 arquivar a PEC 003/15. A promessa foi feita em uma reunião da qual 
participou o diretor Jurídico do Sindijudiciário/ES, Marcos Fabre, o presidente do 
Sindilegis/ES, Leandro Machado, e o presidente da Associação dos Servidores do 
Ministério Público Estadual, Vanderlei Mendonça. O projeto de emenda constitucional 
n.º 003/2015 alteraria o inciso XIII do art. 32 e acresce o § 8.º, ambos da Constituição 
Estadual. 
  
Na reunião, os representantes sindicais demonstraram muita preocupação com o 
projeto que pretende limitar a remuneração e as verbas de natureza indenizatória dos 
servidores do Judiciário e do Legislativo aos valores pagos pelo Executivo. 
  
Diante das colocações feitas, o presidente da Assembleia sinalizou pelo arquivamento 
da PEC n.º 003/2015. 
  
O Sindijudiciário/ES continuará acompanhando de perto o andamento do projeto e 
conclama todos os servidores a fazerem o mesmo. 
  

CADERNO DO XI CONJUD NO SITE 

  
Os servidores do Judiciário já podem consultar no site do Sindijudiciário o Caderno do 
XI CONJUD, contendo o Regimento Interno e as propostas de alteração estatutárias 
apresentadas tempestivamente para conhecimento dos congressistas e dos 
interessados em participar da assembleia de alteração do Estatuto. O congresso será 
realizado entre os dias 19 a 22 de março, no Hotel Flamboyant, em Guarapari. 
  
A assembleia do dia 21/03 (alteração do estatuto) será aberta a todos os sindicalizados, 
tendo início às 8h, em primeira chamada, com quórum de instalação de metade dos 
sindicalizados e de 5% (cinco por cento) dos sindicalizados em segunda chamada e 
quórum de deliberação de 2/3 dos sindicalizados presentes (art. 134, Estatuto). 
  
Para a assembleia realizada no dia 21, o Sindicato reembolsará as despesas de 
combustível e fornecerá alimentação aos participantes. Os demais dias do congresso 
está limitado aos inscritos. 
  

A DIRETORIA 
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