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,"brlca_~(d,J,2_-Nobre Deputado,

O Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do
Maranhão SindjusMA, entidade de representação, vem,
respeitosamente, por seu representante legal, que assina abaixo,
requerer a Vossa Excelência que se digne conceder tratamento
urgente e preferencial para a tramitação, votação e aprovação do
Projeto de Lei nO018/2019, que tem por autor o Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão e altera ,a tabela de vencimentos dos
servidores ativos e comissionados, aposentados e pensionistas
daquela Egrégia Corte, no percentual de 2,94% e efeitos financeiros a
partir de 01° de Janeiro do corrente ano.

Convém ressaltar que o índice acima não recompõe todas
as perdas inflacionárias acumuladas ao longo dos últimos anos pelos
servidores em questão, direito constitucional este que a categoria
espera, unanimemente, volte a ser garantido em sua plenitude no
futuro próximo pelas autoridades constituídas.

Todavia, a presente aprovação do Projeto de Lei nO
018/2019 repara em parte esse passivo trabalhista e, por isso, goza
do apoio público e inequívoco do SindjusMA, razão pela qual este
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sindicato solicita o apoio de Vossa Excelência para que a referida
matéria seja aprovada - sem ressalvas e em caráter de urgência -
pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Por razões de fato e de direito que poderão ser
oportunamente melhor esclarecidas a Vossa Excelência, ressalte-se
ainda que a presente manifestação de apoio do SindjusMA à
tramitação, votação e aprovação em caráter de urgência do projeto
de lei em tela não é extensiva a quaisquer outras matérias de
iniciativa privativa do Tribunal de Justiça do Maranhão ora em
tramitação nessa Augus a Casa Legislativa.

UNS
do SindjusMA
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