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Sua história,
nossa história

O Sindilex comemora 10 anos da Carta Sindical celebrando o que
há de mais importante nesta trajetória: o Compromisso de Luta

SINDICATO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
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EDITORIAL

Uma Salva de Prata para o Sindilex!
Uma década se passou desde que o Sindilex conquistou a Carta
Sindical junto ao Ministério do Trabalho e, na sequência, conquistou
as leis da data-base da categoria (Lei 14.889/09 da Câmara Municipal e
14.891/09 do Tribunal de Contas), em março daquele ano.
Seguiram-se, pois, muitas outras conquistas para a categoria: valealimentação, auxílio saúde e seus reajustes com índices mais favoráveis
do que simplesmente a inflação; a Campanha de Combate ao Assédio
na Câmara que oficializou medidas de prevenção, de denúncia e de
acolhimento às vítimas das práticas de assédio sexual; a mudança do
recadastramento dos aposentados de mensal para anual; o abono de
faltas para servidores celetistas; a inclusão de novas possibilidades de
pagamento da G.L.I.E.P. e da G.I.E.P., como em caso de tratamento de
saúde de familiares; a retirada dos nomes dos servidores do Portal
da Transparência da Câmara Municipal como garantia de segurança
pessoal; e a apresentação do projeto de lei de mudança de nomenclatura
funcional dos servidores do TCMSP, em simetria com outros Tribunais
de Contas do Brasil.
O ano de 2019 foi marcado pela batalha pela aprovação do reajuste
salarial, por outros itens da pauta de reivindicações e por lutas
conjuntas com outras categorias da Prefeitura, demonstrando que a
luta pela manutenção das conquistas é permanente.
Esta edição especial do Jornal Sindilex confirma que, mesmo com
sinais contrários dos formuladores de políticas públicas e o impacto
sobre os servidores e sobre a sociedade, se faz necessária, mais do
que nunca, a existência de uma entidade que atue com força, união,
transparência e representatividade.
Em razão dos 10 anos da conquista da Carta Sindical, dos relevantes
serviços prestados aos servidores, além do envolvimento nas lutas
por transparência e aperfeiçoamento dos serviços públicos prestados
à sociedade paulistana, o Sindilex será homenageado com a Salva de
Prata em Sessão Solene na Câmara Municipal de São Paulo. A iniciativa
da homenagem foi do Vereador Paulo Batista dos Reis.
Agradecemos a todos pelo crédito e pela força.
A diretoria

02

/ sindilex

EXPEDIENTE
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é uma publicação do Sindicato dos
Servidores da Câmara Municipal e
do Tribunal de Contas do Município
de São Paulo
Redação: Diretoria do Sindilex //
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A história da formação do Sindilex
Sindicato da Câmara Municipal e do
Tribunal de Contas de São Paulo

Para melhor compreensão da
importância da criação de uma
entidade como o Sindilex,
devemos nos reportar às duras
lutas que ocorreram nas duas Casas,
Câmara Municipal de SP e no
Tribunal de Contas do Município
de SP que levaram os respectivos
servidores a se unirem para que
pudessem se tornar mais fortes
e lutar por seus direitos.
Vamos a elas:

Lutas dos servidores da CMSP
Os servidores da Câmara Municipal de São Paulo
já sentiam a falta de uma entidade de lutas que
pudesse encaminhar suas demandas muito antes
da aprovação da Constituinte de 1988, que garantiu
aos servidores a possibilidade de se organizarem
em sindicatos.
Era muito comum os servidores não terem
reajustes inflacionários por falta de uma entidade
sindical que tivesse força e representatividade.
Passávamos muitos anos sem reajustes salariais e
nossos vencimentos eram seguidamente corroídos
pela inflação. Porém, não houve desistência, pelo
contrário, várias lutas eram desenvolvidas por
iniciativa voluntária dos servidores.
Dentre essas lutas destacamos a mobilização, em
1988, para a conquista de uma creche na Câmara
Municipal. Mães servidoras se uniram e levaram as
atas das reuniões ao então Presidente da Câmara
Eduardo Suplicy, solicitando a implantação de uma
creche que atendesse seus filhos que, inicialmente,
foi aberta como berçário para as crianças em fase
de amamentação.

Outro destaque vai para a organização em
torno de uma proposta alternativa à Reforma
Administrativa de 2003 e a de 2007, visando
assegurar ou retomar os direitos retirados. Nesse
processo, a Associação dos Servidores da Câmara
Municipal de SP teve papel de destaque, embora
não tivesse a legitimidade e a força de um Sindicato.
Isso foi dito a todos os servidores da Câmara por um
Vereador membro da Mesa Diretora que afirmou
“vocês deviam se envergonhar por não terem um
Sindicato que os represente”.
Essa afirmação nos trouxe indignação, mas, por
outro lado, nos encheu de energia para organizarmos
a nossa entidade sindical. E foi com essa história
e esse desafio lançado que, encontrando os
servidores do TCMSP com angústias e lutas não
muito diferentes das nossas, em 2006, fundamos
o Sindilex – Sindicato dos Servidores da Câmara
Municipal e do Tribunal de Contas do Município de
São Paulo.

Luta dos servidores do TCMSP
Havia muito tempo uma crescente insatisfação
dos servidores quanto à falta de espaço para que
suas opiniões fossem ouvidas e reivindicações
fossem encaminhadas, tanto do ponto de vista
econômico como de condições de trabalho,
ressaltando aí uma maior autonomia técnica. A
Astcom – Associação dos Servidores do Tribunal
de Contas – não propiciava, nessa época, nenhuma
margem para outras questões senão às questões
recreativas e de uma forma geral, suas ações
estavam subordinadas à vontade a Administração
do Tribunal de Contas.
Por volta do ano 2001, ocorreu um corte
substancial nos salários dos servidores, por conta
de um questionamento judicial, que agravou ainda
mais a insatisfação dos servidores. Por conta disso,
os Auditores de Controle Externo (Agentes de
Fiscalização Financeira, nomenclatura à época),
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formaram uma associação exclusiva da categoria
para discutirem questões técnicas, visando maior
independência para realização de seus trabalhos,
além de questões políticas e econômicas, como o
corte salarial ocorrido.
Houve uma série de perseguições às principais
lideranças, de forma que os Auditores, em comum
acordo, resolveram se juntar com outros servidores
do TCMSP para concorrerem à ASTCOM. Isso foi em
2002, quando ganhamos as eleições por pequena
vantagem.
Mas, ainda assim, nossa autonomia não era plena.
Precisávamos criar uma entidade que possibilitasse
mais independência para nossas ações. Depois
de muitas discussões, chegamos a conclusão que
precisaríamos nos unir com outros setores dos
servidores, de forma que tivéssemos mais visibilidade.
Foi nesse contexto que procuramos os colegas
da Associação da Câmara, que para surpresa nossa,
estavam com o mesmo dilema e pensando também
nessa hipótese, de criarmos um sindicato forte e
independente.

Da compra da sede própria à formação da Escola
Sindilex, passando pelas conquistas dos Auxílios
Saúde e Alimentação, o Sindilex tem acumulado uma
série de vitórias importantes para a sua categoria.
Este jornal busca trazer boa parte delas. Leia e
acompanhe.
Ousar lutar, ousar vencer!

Destacamos comentários de alguns dos
servidores que fundaram o Sindilex:

A primeira grande medida do
Sindilex foi a reposição salarial, em
2012, do próprio ano e dos cinco
anos anteriores. Isso ocorreu após
onze anos sem reajustes salariais
Antônio Carlos Fernandes Junior – foi Presidente do
Sindilex por duas gestões (2006/2009 e 2009/2012)
e era Presidente da Associação dos Servidores da
Câmara na data da fundação do Sindilex.

As condições objetivas para a fundação do
Sindicato foram postas por essas lutas e demandas
dos servidores da Câmara e do Tribunal.
Assim surge o Sindilex, entidade que desde 2006
tem lutado por nossos direitos, elevando a autoestima
dos servidores conquistando o reconhecimento por
parte das Administrações de ambas as Casas, de
outras entidades sindicais e da sociedade civil, com
as quais fizemos boas parcerias e lutas em conjunto
para melhorias do serviço público.

foto
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Fundação do Sindilex

Uma história de conquistas

divulgação
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A convergência de lutas históricas
propiciou a construção do Sindilex,
entidade que garante a voz dos
servidores da Câmara Municipal e
do Tribunal de Contas do Município
de São Paulo

Marcos Alcyr Brito de Oliveira – foi Presidente do
Sindilex por duas gestões (2013/1025 e 2015/2018)
e é Diretor de Relações Intersindicais nessa gestão.
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está em construir um Sindicato em
meio ao crescimento da ideologia
neoliberal que é contrária ao
sindicalismo, pois visa retirar
direitos através do enfraquecimento
da organização dos trabalhadores
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Destaco a importância da carta
sindical como o reconhecimento da
legitimidade das reivindicações dos
servidores junto à sociedade
Eduardo Antônio – vice-presidente na gestão
2013/2015

foto
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divulgação

O Sindilex tem encaminhado as
demandas da categoria de forma
árdua e incansável. Faz parte e
tem assento no SINP – Sistema
de Negociação Permanente dos
Servidores Públicos Municipais com a
Prefeitura, e tem boas relações com
outros sindicatos importantes
Sônia Alves – atual Presidente do Sindilex, foi
vice-presidente em duas gestões (2013/2015 e
2015/2018).

A Carta Sindical foi a regulamentação
e proteção a uma luta muito longa e
árdua. Havia muita adversidade,
mas muita convergência também
nas lutas

Miguel Ângelo - assumiu diversas funções na
diretoria do Sindilex .

Foi fruto da articulação do Sindilex
com entidades da sociedade civil,
principalmente com a Rede Nossa São
Paulo, a conquista da transparência
nos relatórios do TCM e a criação da
Ouvidoria no Tribunal de Contas

Antônio Nunes – Foi Presidente da Associação dos
Servidores do TCMSP em 2002/2004.

Eduardo Carrion – atual Secretário Geral, ocupou
diversas funções na diretoria do Sindilex desde a
fundação.

O papel do Sindilex é lutar
tanto pelas pautas reivindicatórias
dos servidores, como também
transcender para a luta pelos
interesses da maioria da
sociedade

Os interesses coletivos estão
acima dos interesses individuais.
Com união e mobilização, estamos
obtendo conquistas econômicas,
sociais e fortalecendo a unidade e
identidade dos trabalhadores do
Legislativo Municipal

Daniel Santos – Atual Vice-Presidente do Sindilex,
foi Diretor de Assuntos Profissionais na gestão
2015/2018.

José Ferreira do Carmo, Alemão – também foi
fundador do Sindilex.
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Focar, lutar e vencer
GESTÃO EM DESTAQUE
2006/2009
Formação do Sindilex e a Conquista da Carta
Sindical.
2009/2012
O acordo com a Mesa Diretora da Câmara com
relação ao Imposto Sindical. O acordo previu o
pagamento do Imposto Sindical dividido em 5
parcelas. Por outro lado, conquistou reajustes
salariais de cinco anos anteriores (2009 a
2013), perfazendo reajuste acumulado de
62% em março de 2013.
2013/2015
A compra da sede e a reforma do espaço
que resultou na construção de um enorme
auditório multimídia.
2015/2018
Conquistas de Auxílio Saúde e Vale-alimentação;
Conquista do Abono de Final de Ano para o
TCMSP.

CONQUISTAS DO SINDILEX
2009
• Reconhecimento formal por meio da Carta
Sindical
• Conquista das Leis da Data-base das duas Casas:
CMSP, Lei 14.889/09; e TCMSP, Lei 14.891/09
• Reajuste salarial de 5,90% de Data-base
• Conquista da criação da Comissão Paritária
Mista de Negociação Permanente através
das Leis: 14.962/2009, CMSP; e 14.972/2009,
TCMSP
2010
• Conquista de reajuste salarial de 4,84% na data
base mais 6,01% da primeira parcela relativa às
perdas salariais inflacionárias do período de 1º
de fevereiro de 2004 a 29 de fevereiro de 2008
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2011
• Conquista do reajuste salarial de 6,01% de Database mais 6,02% da segunda parcela relativa às
perdas salariais inflacionárias do período de 1º
de fevereiro de 2004 a 29 de fevereiro de 2008
2012
• Conquista do reajuste salarial de 5,84% de Database mais 6,02% da terceira parcela relativa às
perdas salariais inflacionárias do período de 1º
de fevereiro de 2004 a 29 de fevereiro de 2008
• Conquista do desconto do Imposto Sindical por
parte da Câmara Municipal de São Paulo
2013
• Compra de sede própria
• Reajuste salarial da ordem de 7,30% na Data-base
• Parceria com a Rede Nossa São Paulo
2014
• Reajuste salarial de 5,74% na Data-base
• Reforma da sede do Sindilex
• Parceria com a Escola do Parlamento
• Curso de Formação Política e Cidadania em
maio/2014, em parceria com a Escola do
Parlamento
• Curso de Pós-Graduação e Especialização
“Legislativo e Democracia no Brasil”, em parceria
e por iniciativa da Escola do Parlamento, realizado
nas dependências do Sindilex, com início em março
em março de 2014 e término em junho de 2015
2015
• Reajuste salarial Data-base 6,83%
• Pagamento dos 0,82% retroativo aos anos 2013,
2012 e nov/dez 2011
• GIEP integral durante licença-saúde de até 90
dias
• Flexibilização de horário para servidores do
TCMSP
• Mudança na prova de vida para os
aposentados (de recadastramento mensal para
recadastramento anual)
• Parceria com a Escola de Contas
• Abono de fim de ano para TCMSP
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Contribuição para fundação da Pública - Central
Servidor
Seminário “Novas Dinâmicas de Trabalho do
Controle Externo” em parceria com a Escola de
Contas/TCMSP
Realização de curso preparatório para concurso
de Agentes de Fiscalização do TCMSP para duas
turmas

•
•

•
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2016
• Reajuste salarial de 10,36% na Data-base
• Palestra “Previdência Social: Reformas e
Perspectivas”, em parceria com a Escola do
Parlamento, em outubro de 2016
• Passou a integrar o SINP – Sistema Integrado
de Negociação Permanente da Prefeitura, local
de negociação dos Sindicatos e Associações de
servidores com a PMSP
• Convênio com a Fecap (Fundação Escola de
Comércio Álvares Penteado)
2017
• Conquistou a publicação dos Relatórios de
Auditoria no site do TCMSP
• Reajuste salarial de 4,76% na Data-base
• Parceria com a entidade Auditoria Cidadã da
Dívida
• Participação do Movimento Ocupa Brasília
contra a Reforma da Previdência de Temer.
2018
• Participou das mobilizações contra a Reforma
da Previdência Municipal
• Integrou o Fórum de Entidades que reúne mais
de 25 entidades de representação de servidores
municipais em luta contra a Reforma da
Previdência Municipal
• Realizou o primeiro Seminário sobre a Reforma
da Previdência Municipal – fev/2018
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A Vice-Presidente participou como oradora da
Audiência Pública sobre o PL 621/2016 (Reforma
da Previdência)
A Vice-Presidente participou do Debate sobre o
PL 621/2016 na TV Câmara, programa Clipping
Eletrônico ao lado do Secretário da Fazenda do
Município e o Vereador Caio Miranda
Em março, realizou o segundo Seminário sobre
o projeto de Reforma da Previdência Municipal
com a participação do jurista Dr. Cláudio Farág e
Carmen Bressane da Auditoria Cidadã da Dívida
no salão Nobre da Câmara, com um público de
mais de 200 pessoas
Em dezembro, realizou o terceiro Seminário
sobre a Reforma da Previdência, como foco na
segregação de massas
Participou ativamente da Comissão de Estudos
criado na Câmara Municipal para analisar o
PL 621/3016
Participou da segunda Audiência Pública ao
PL 621/2016
Atuou ativamente em todas as mobilizações
contra o PL 621/2016 incluindo a elaboração de
documento de convencimento dos vereadores
contra a segregação de massas contida no
referido projeto de lei. Tal atuação foi uma das
responsáveis pela derrubada da segregação de
massas que contribuiria para o fim do sistema
de repartição simples (IPREM)
Participação da Comissão de Estudos que
elaborou a proposta de Vale Alimentação e o
Auxílio Saúde
Reajuste salarial de 2,84% na Data-base

2019
• Conquista do Vale Alimentação e do Auxílio
Saúde aos servidores ativos da CMSP e TCMSP
• Conquista da liminar em ação contra a
prefeitura de SP sobre o Decreto 58.169/2018,
que restringia as publicações das atividades da
PMSP no Diário Oficial da Cidade
• Curso “Da Eugenia ao Genocídio”
• Conquista, junto à Presidência da Campanha de
Combate ao Assédio na CMSP
• Formação da Escola Sindilex com oferecimento
de cursos presenciais e EAD

• Conquista do reajuste salarial de Data-base dos
servidores da Câmara Municipal de São Paulo
(PL 294/2019)
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Muito mais do que apenas concretizar um
dos objetivos fundamentais de transferência de
conhecimento, a Escola Sindilex nasceu com o
propósito de promover o aperfeiçoamento técnico
dos servidores e de pretendentes a servidores,
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A Escola Sindilex é um espaço
de interatividade, aprendizagem
e mudanças.
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estimular a docência, assim como promover a
qualidade dos serviços nas Entidades.
O processo de elaboração e construção da
Escola passou por diversas fases de formatação e
aquisição de equipamentos e ferramentas para a
realização de aulas presenciais e a distância (EAD).
O início das suas atividades aconteceu com o Curso
Preparatório para o Concurso Público do TCMSP em
parceria com o IBContas. No planejamento de 2020
já estão previstos novos cursos e atividades que
atenderão aos servidores e a sociedade.
A missão da Escola é tornar-se um braço
educacional do Sindilex e para isso contará com
um corpo docente formado preferencialmente por
filiados. Os servidores da CMSP e do TCMSP que
têm experiência na área e desejarem colaborar
com o ensino técnico serão convocados a integrar
a Escola Sindilex.
Venha conhecer um pouco mais este projeto
desafiador do Sindilex!

COMUNICAÇÃO
O novo site do Sindilex foi pensado para ser uma
plataforma de comunicação de trabalhos e opiniões,
mantendo assim servidores públicos e sociedade
civil em constante atualização.
Sendo este um intenso e estreito elo de
comunicação entre os dois lados desta conexão,
o site se torna, a partir de agora, uma ferramenta
essencial para alcançar importantes conquistas.

Nas páginas dos artigos temos toda a estrutura
de mídias sociais tornando-se possível compartilhar
publicações sem complicação, apenas clicando nos
ícones do Facebook, Twitter ou Instagram.
Acesse, navegue, participe e compartilhe!

Entre as novidades, o novo site terá uma
seção exclusiva de “PUBLICAÇÕES”, onde será
publicado opiniões, artigos, vídeos de especialistas,
como documentos e pareceres de entidades
representativas. O que antes era publicado em
destaques e notícias, agora será na própria seção.

Filie-se ao Sindilex, faça valer os seus direitos!
www.sindilex.org.br

Rua Japurá, 43 . Sobreloja . Bela Vista . São Paulo/SP
CEP 01319-030 . Tel.: (11) 3104.1023
Participe da nossa Rede de Transmissão pelo WhatsApp: (11) 96607.9578

SINDICATO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

