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PROJETO QUE SERÁ VOTADO NA PRÓXIMA SEGUNDA (25) ALTERA ALÍQUOTA 
DOS SERVIDORES ESTADUAIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS 
 
As diretoras do Sindijudiciário, Climeni Arajújo e Giovana Roriz, participaram na manhã desta quarta-feira (20), da 
primeira sessão de discussão especial na Assembleia Legislativa do ES sobre às questões da PEC 103 e 104, em que os 
estados terão a obrigatoriedade de readequar sua previdência. 
 
Esta discussão foi realizada com o objetivo de chamar, em regime de urgência, para acompanhar uma votação que está 
prevista para a próxima semana. O projeto que será votado no dia 25, às 15 horas, na ALES, altera a alíquota de 
contribuição da previdência de 11% para 14%. 
  
É de extrema importância que os servidores se mobilizem pois o governo sequer chamou o funcionalismo público para 
analisar e debater o projeto que será votado. Com o objetivo de acompanhar e pressionar os deputados, o 
Sindijudiciário convoca em para o mesmo dia (25), a partir das 14h, uma Assembleia Geral Extraordinária. 
 
Na contramão da maioria dos Deputados Estaduais encontra-se o Delegado Lorenzo Pazolini, que está se mobilizando 
para fazer com que essa readequação ocorra de maneira a diminuir os impactos previstos, pois ele reconhece a 
importância do servidor público.  
 
Outro ponto defendido por Pazolini, e apoiado pelo Sindijudiciário, é que o aumento de alíquota previdenciária ocorra 
de forma escalonada conforme está previsto na Constituição Federal. Pois se o aumento ocorrer de forma imediata, o 
servidor terá uma redução do seu salário. 

  
ENVIE MENSAGENS AOS DEPUTADOS ESTADUAIS  
 
Não podemos deixar que essa votação ocorra e acabe reduzindo nossos salários e direitos adquiridos. Por isso, fizemos 
um texto que vamos enviar a todos os deputados estaduais e contamos com a sua colaboração para que você envie 
também.  Copie esse mesmo texto, em nosso site ou redes sociais, para encher a caixa de  e-mails dos parlamentares 
cobrando seu voto contrário à essa votação. 
 
TEXTO 
Nós, servidores estaduais do Judiciário, tendo em vista a importância do projeto que altera a alíquota da Previdência (de 
11 para 14%), acompanhamos o posicionamento dos senhores na condução da elaboração de emendas e solicitação de 
votação em regime de urgência. 
Sabemos que o projeto tem como objetivo sangrar ainda mais o servidor capixaba, pois, sem data base, esse aumento 
significa redução de massa salarial. 
 
Mesmo sendo uma lei constitucional que veio de cima para baixo, defendemos uma proposta de redução de danos para 
o servidor capixaba. Qualquer atitude dos senhores, em relação a esse projeto, mostrar-se-á qual o segmento pelos 
senhores defendidos: povo ou governo. 
 
 
Clique aqui para ter acesso a lista de email dos deputados 

 

 
Por todos os nossos direitos.  

A Diretoria 

 

http://www.sindjud.com.br/wp-content/uploads/2019/11/LISTA-DE-EMAIL-DOS-DEPUTADOS-ESTADUAIS.pdf

