
   

INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 29/07/2016 

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

Câmara vota regime de urgência do PLP 257 nesta segunda, 1º de Agosto 

Com a aprovação do regime de urgência o PLP 257 terá uma tramitação relâmpago no plenário da Câmara dos Deputados, 
em Brasília.  

O projeto do Poder Executivo, que vai provocar o desmonte do serviço público em todo Brasil, será votado pelos 
parlamentares sem nenhuma discussão com as entidades que representam os servidores públicos de todo o país. 

O ajuste fiscal proposto no PLP acaba com os concursos públicos, com as promoções, os reajustes salariais, as progressões 
de carreira, e até a estabilidade do servidor público está ameaçada. O PLP também privilegia as contratações terceirizadas. 
O resultado disso tudo é a total precarização do serviço público. 

Mas os servidores não vão deixar isso acontecer. Juntos somos fortes! Vamos mostrar a nossa cara e reforçar a campanha 
de mobilização do Sindijudiciário TODOS CONTRA O PLP 257!! 

O Sindicato pede a todos os servidores que mandem e-mails aos deputados federais capixabas pedindo que 
VOTEM NÃO AO PLP 257/2016, conforme texto abaixo: 

Exmo (a). Senhor (a), 

“Vote NÃO ao desmonte do serviço público brasileiro! Vote NÃO ao PLP 257/2016”! 

 Nome completo do servidor (a) 

Número do Título de Eleitor 

Seguem os e-mails e telefones dos deputados estaduais do Espírito Santo: 

Carlos Manato – SD – dep.carlosmanato@camara.leg.br 

Telefones: 61- 32155313// fax: 61-3215-2313 

Dr. Jorge Silva – PHS – dep.dr.jorgesilva@camara.leg.br 

Telefones: 61- 3215-5227// fax: 61- 3215-2227 

Evair de Melo – PV- dep.evairdemelo@camara.leg.br 

Telefones: 61- 3215-5443//fax: 61- 3215-2443 

Givaldo Vieira – PT – dep.givaldovieira@camara.leg.br 

Telefones: 61 – 3215-5809// fax: 61-3215-2805 

Helder Salomão – PT – dep.heldersalomao@camara.leg.br 

Telefones: 61- 3215-5573// fax: 61- 32152573 

Lelo Coimbra – PMDB – dep.lelocoimbra@camara.leg.br 

Telefones: 61- 3215-5801// fax: 61- 3215-2801 

Max Filho – PSDB – dep.maxfilho@camara.leg.br 

Telefones: 61- 3215-5276//fax: 3215-2276 

Marcus Vicente – PP – dep.marcusvicente@camara.leg.br 

Telefones não informados 

Paulo Foletto – PSB – dep.paulofoletto@camara.leg.br 

Telefones: 61 – 3215-5839// fax: 61- 3215-2839 

Sérgio Vidigal – PDT – dep.sergiovidigal@camara.leg.br 

Telefones- 61 3215-5812// fax: 61- 3215-2812 

 
Vitória (ES), 29 de julho de 2016. 

 
 

A DIRETORIA 

 


