




Manifesto contra redução salarial 

No dia 22 de abril, o Sindilex tomou conhecimento do projeto 
de resolução PR 08/2020 que propunha redução em 20% 
no salário dos servidores dos cargos de livre provimento 
em comissão (inciso III do parágrafo 1ᵒ na versão original) 
Na manhã de dia 23/04, o Sindilex soltou uma  Nota distribuída 
a todos os Vereadores,  à  Presidência   e  aos servidores, 
em  que alertava a inconstitucionalidade desse item, já que 
afrontava o inciso XV do art. 37 da Constituição Federal. 

Além disso, afirma a Nota do Sindicato, propostas de 
cortes salariais contribuem para a queda do consumo 
e o consequente desaquecimento da economia num 
momento de grave crise sanitária que exige movimentos 
anticíclicos que corroborem a retomada econômica. 
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Repercussão da Nota 

A repercussão da nota, aliada às articulações com alguns Vereadores 
que se manifestaram fortemente contrários à redução proposta no 
inciso III, fez com que a Mesa Diretora recuasse desse corte dos 
salários dos servidores de cargos em comissão na noite do dia 23/04.
 

Márcia da Liderança do Governo: 

“Sônia, em meu nome e em nome da assessoria, agradecemos 
a você e aos demais envolvidos pela força que nos deram.”

Filemon Reis, secretário-geral Sindalesp (Sindicato dos 
Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de SP):
 
“O SINDILEX, cuja atuação foi determinante para que os 
trabalhadores da Câmara Municipal conquistassem mais esta 
vitória, tem sido modelo  de seriedade e combatividade para 
todos os demais sindicatos de servidores. E principalmente 
para os sindicatos de servidores dos Legislativos! 

O protagonismo é dos servidores e de seus representantes! 
PARABÉNS aos trabalhadores da CMSP e do TCM! 

Parabéns a você, Sônia, bem como a toda a Diretoria do 
SINDILEX !”



No dia 23 de abril (quinta-feira), o Sindilex tomou conhecimento de 
emenda de autoria do Vereador Police Neto ao PL 260/2020, projeto 
que trazia medidas de enfrentamento à pandemia de COVID-19. 
Dizia o artigo 1º da emenda:

Art. 1º. De forma permanente e definitiva, a função gratificada 
instituída pelos arts. 14 e 19 da Lei nº 13.637/03, bem como a 
parcela de irredutibilidade de que trata o art. 30 dessa mesma lei 
ficam incluídos na incidência do teto remuneratório constitucional, 
descaracterizando-as como verbas de natureza indenizatória, em 
consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso 
Extraordinário 606.358, e em conformidade ao que já vem sendo 
aplicado pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
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EMENDA
PL 260/2020



Considerando que o mencionado projeto de lei estava para 
ser votado no dia 29 (quarta-feira), o Sindicato preparou Nota 
e aguardou o melhor momento para divulgá-la, assim que se 
mostrasse provável o acolhimento da emenda pelo conjunto dos 
Vereadores. 

Na Reunião dos Líderes, realizada no dia anterior à votação, houve 
acordo entre todos os Vereadores presentes, pelo qual todas as 
emendas ao PL 260/2020 seriam retiradas e o projeto receberia 
um substitutivo a ser elaborado pela Liderança do Governo, 
contemplando as principais propostas contidas nas emendas 
apresentadas. Não seriam contempladas, porém, as propostas que 
apresentassem vício de iniciativa – como era o caso da emenda do 
Vereador Police. 

Na tarde de quarta-feira (29), colocado o substitutivo em votação 
no Congresso de Comissões, todos os partidos cumpriram o acordo 
e retiraram suas emendas. O Vereador Police Neto, porém, insistiu 
em submeter sua emenda à votação, contrariando a orientação de 
seu próprio partido. 

O Sindilex acompanhou, atento, a Reunião Conjunta das Comissões 
e a votação na Sessão Plenária, momentos em que verificou que 
prevaleceu o acordo firmado na Reunião de Líderes. Por fim, o 
Vereador Police, diante da impossibilidade de ter sua emenda 
aprovada, acabou por retirá-la. 



No dia 27 de abril, o Sindilex realizou o evento online (Live): “Qual 
o papel do Controle Externo frente à Pandemia”, em comemoração 
ao Dia do Auditor de Controle Externo. A conversa foi mediada por 
Valmir Leôncio da Silva, especialista em Contas Públicas, Conselheiro 
do CRC-SP e Diretor de Comunicação do Sindilex. Teve a participação 
de João Antônio da Silva Filho, Conselheiro Presidente do TCM-SP 
e da Dra. Élida Graziane Pinto, Procuradora de Contas do TCE-SP 
e professora da FGV. A saudação inicial foi feita pelo presidente 
da Pública, José Gozze e pelos Auditores de Controle Externo, 
Daniel dos Santos (Vice-Presidente do Sindilex),  Felipe Neves de 
Oliveira (Diretor Administrativo-Financeiro da AudTCE-SP) e Sérgio 
Janes Ferreira (Vice-Presidente da Astcom).
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https://www.sindilex.org.br/dia-aud-control-externo/


1° de maio solidário, pela vida e por direitos

Em tempos de pandemia do coronavírus, Pública Central do Servidor 
e demais centrais sindicais fazem o 1º de Maio virtual, formato de 
live e campanha solidária para doações a ongs e entidades. 

As transmissões ao vivo nas redes sociais começaram nas primeiras 
horas do Dia Internacional do Trabalhador, com representantes 
sindicais e de movimentos sociais, parlamentares, além de 
esportistas, músicos, artistas e poetas que mandaram seus recados 
para todos os cantos do Brasil.





Representando a Pública manifestaram-se oficialmente, o 
Presidente José Gozze e a Secretária Geral, Silvia Helena ressaltando 
a importância da participação das mulheres na política.

O presidente da Pública falou dos desafios deste 1° de maio diferente. 
“Hoje, dia do trabalhador é um dia de festa, mas não só isso, é 
um dia de luta, de conscientização. O trabalhador é quem constrói 
esse país e a sua riqueza vem pelas mãos do trabalhador, do seu 
trabalho. Nesse momento estamos vivendo três grandes crises, a 
da saúde, a institucional e a financeira. Vamos passar por tudo isso 
para reconstruir o país e o trabalhador é o principal elemento dessa 
reconstrução. Temos que por a mão na massa, temos que lutar por 
uma melhor distribuição das riquezas. Vamos ter consciência de 
que muitos são os desafios que vêm pela frente em busca de um 
Brasil mais humano”.
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PROJETOS ENCAMINHADOS PELO SINDILEX 

Para valorizar a carreira do Auditor, construindo a independência 
da função de Auditoria, o Sindilex, entre outras medidas, solicitou 
encaminhamento de dois projetos de lei, que tramitam na Câmara 
Municipal de SP: 
 
Projeto de Lei PL 452/18: estabelecer 27 de abril como Dia do 
Auditor de Controle Externo. 
 
Projeto de Lei PL 118/19: altera a nomenclatura do cargo de 
agente de fiscalização para Auditor de Controle Externo.

PROTEJA-SE! FIQUE EM CASA!


