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PROJETO DE ALTERAÇÃO NO PCS É ENTREGUE NA ASSEMBLEIA 
 

O Sindijudiciário informa aos servidores que o Projeto de Alteração no Plano de Cargos e 
Salários dos servidores do Judiciário capixaba foi entregue na Assembleia Legislativa, na 
tarde de hoje, pelo Presidente do TJES, Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de 
Mendonça, diretamente ao Presidente daquela Casa de Leis, Deputado Theodorico de Assis 
Ferraço. Na oportunidade foi protocolado pedido de regime de urgência para a votação. O 
referido documento será lido na sessão de amanhã (20/08/14), às 9 horas, e entrará na pauta, 
devendo ser votado entre segunda (25/08) e terça-feira (26/08) da próxima semana. 
Também estiveram presentes no momento da entrega do Projeto, a Presidente do 
Sindijudiciário, Adda Maria Monteiro Lobato Machado, a Diretora de Organização e 
Planejamento, Gilceia Martins, o Diretor de Assuntos Jurídicos, Altamir Xavier Júnior e o 
Assessor de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica do TJES, Adriano Vieira 
Spessimilli.  
O Sindijudiciário convoca todos os servidores para participarem das Assembleias Gerais 
Extraordinárias em Caráter Permanente, a serem realizadas nos dias 25/08 (segunda-feira) e 
26/08 (terça-feira), às 13h30 em primeira chamada e às 14 horas em segunda chamada com 
qualquer número de sindicalizados, no Auditório da Assembleia Legislativa, situada à Avenida 
Américo Buaiz, 205, Enseada do Suá, com a seguinte pauta: definir estratégias para 
aprovação do Projeto de Alteração no Plano de Cargos e Salários na Casa de Leis e 
consequente sanção governamental. 
Agora a nossa batalha é pela aprovação na Assembleia Legislativa e sanção do Governador. 
O projeto deverá ser votado e aprovado o quanto antes para que haja tempo hábil para a 
inclusão dos valores no Orçamento do próximo ano. Participe! A luta ainda não acabou! 
O Sindijudiciário conclama ainda os servidores, sindicalizados e não sindicalizados, a manter a 
mobilização e a entrarem em contato com os deputados estaduais para solicitar atenção à 
matéria, para que ela seja aprovada.  
 
Abaixo segue a lista de contatos dos Deputados Estaduais: 
 
Aparecida Denadai (PDT) – Gabinete 806, telefone: 3382-3549 – e-mail: 
aparecidadenadai@al.es.gov.br 
Atayde Armani (DEM) – Gabinete 204, telefone: 3382-3815 – e-mail: 
ataydearmani@al.es.gov.br 
Claudio Vereza (PT) – Gabinete 201, telefone: 3382-3512 – e-mail: 
claudiovereza@al.es.gov.br 
Da Vitória (PDT) – Gabinete 502, telefone: 3382-3557/ 3382-3559 (fax) – e-mail: 
davitoria@al.es.gov.br 
Dary Pagung (PRP) – Gabinete 801, telefone: 3382-3607 – e-mail: darypagung@al.es.gov.br 
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Doutor Hercules (PMDB) – Gabinete 403, telefone: 3382-3526/ 3382-3797 – e-mail: 
doutorhercules@al.es.gov.br 
Euclério Sampaio (PDT) – Gabinete 504, telefone: 3382-3515 – e-mail: 
eucleriosampaio@al.es.gov.br 
Élcio Alvares (DEM) – Gabinete 803, telefone: 3382-3561 – e-mail: elcioalvares@al.es.gov.br 
Esmael Almeida (PMDB) – email: esmael@esmael.com.br, telefone: 3382-3800 
Freitas (PSB) – Gabinete 604, telefone: 3382-3566 – e-mail: freitas@al.es.gov.br 
Genivaldo Lievore (PT) – Gabinete 306, telefone: 3382-3627 – e-mail: 
genivaldolievore@al.es.gov.br 
Gildevan Fernandes (PV) – Gabinete 406, telefone: 3382-3595 – e-mail: 
gildevanfernandes@al.es.gov.br 
Gilsinho Lopes (PR) – Gabinete 401, telefone: 3382-3636 – e-mail: gilsinholopes@al.es.gov.br 
Jamir Malini (PTN) – Gabinete 703, telefone: 3382-3521 – e-mail: jamirmalini@al.es.gov.br 
Janete de Sá (PMN) – Gabinete 601, telefone: 3382-3551 – e-mail: janetedesa@al.es.gov.br 
José Carlos Elias (PTB) – Gabinete 806, telefone: 3382-3614 – e-mail: josecelias@al.es.gov.br 
José Esmeraldo (PMDB) – Telefone: 3382-3632 – e-mail: 
deputadojoseesmeraldo@al.es.gov.br 
Lucia Dornellas (PT) – Gabinete 804, telefone: 3382-3702 – e-mail: 
luciadornellas@al.es.gov.br 
Luiz Durão (PDT) – Gabinete 602, telefone: 3382-3581 – e-mail: luizdurao@al.es.gov.br 
Luzia Toledo (PMDB) – Gabinete 701, telefone: 3382-3542 – e-mail: luziatoledo@al.es.gov.br 
Marcelo Santos (PMDB) – Gabinete 505, telefone: 3382-3538 – e-mail: 
marcelosantos@al.es.gov.br 
Marcos Mansur (PSDB) – Gabinete 603, telefone: 3382-3532 – e-mail: 
deputadomarcosmansur@al.es.gov.br 
Paulo Roberto (PMDB) – Gabinete 704, telefone: 3382-3585 – e-mail: 
pauloroberto@al.es.gov.br 
Roberto Carlos (PT) – Gabinete 203, telefone: 3382-5200 – e-mail: robertocarlos@al.es.gov.br 
Rodrigo Coelho (PT) – Gabinete 805, telefone: 3382-3587 – e-mail: 
rodrigocoelho@al.es.gov.br 
Sandro Locutor (PPS) – Gabinete 402, telefone: 3382-3535 – e-mail: 
sandrolocutor@al.es.gov.br 
Solange Lube (PMDB) – Gabinete 702, telefone: 3382-3737 – e-mail: 
solangelube@al.es.gov.br 
Theodorico Ferraço (DEM) – Gabinete 304, telefone: 3382-3576 – e-mail: 
theodoricoferraco@al.es.gov.br 
Vandinho Leite (PSB) – Gabinete 503, telefone: 3382-3601 – e-mail: 
vandinho.leite@hotmail.com  
 

A DIRETORIA 
 

 

  


