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São Paulo, 28 de junho de 2021. 

Ofício Sindilex nᵒ 024/2021 

 

Excelentíssimo Senhor Deputado 

FERNANDO MONTEIRO DE ALBUQUERQUE 

E-mail: dep.fernandomonteiro@camara.leg.br 

Telefone: (61) 3215-5243 

Endereço: Gabinete 243 - Anexo IV - Câmara dos Deputados 

 

Assunto: Presença da CONACATE no painel de carreiras típicas de Estado 

 

Prezado Deputado, 

  

O Sindilex, representante dos servidores da carreira do Legislativo Municipal de São Paulo 

e do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, vem respeitosamente solicitar o que segue: 

 

1. Da Qualificação: 

Trata-se do Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal de São Paulo e do Tribunal de 

Contas do Município de São Paulo que integra a CONACATE – Confederação Nacional das 

Carreiras e Atividades Típicas de Estado – que congrega Federações e Associações 

Nacionais e Estaduais de servidores públicos dos três poderes e das esferas da federação, 

representando aproximadamente 800.000 (oitocentos mil)  servidoras e servidores 

públicos de todo o Brasil, todos estes imbuídos da condução de políticas de estado – 

aquelas cuja continuidade é estratégica para o alcance dos objetivos nacionais e 

concretização dos direitos fundamentais. 

 

2. Do pedido: 

Vem solicitar a presença da CONACATE no painel de carreiras típicas de Estado, a ser 

apresentado na audiência pública sobre Carreiras típicas de Estado e servidores 

contratados por prazo indeterminado, a ser realizada no dia 03/08/2021, conforme consta 

no Plano de Trabalho da Comissão Especial da PEC 32/20. 
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A presença da CONACATE é essencial para um conceito múltiplo e amplo de carreira típica 

de Estado, sem prejuízo dos direitos de todos os servidores, da garantia da estabilidade e 

admissão no concurso público. 

Assim, conforme o Requerimento nº 88/2021, aprovado na Comissão Especial em 

22/06/2021, requer que a CONACATE esteja presente no painel de carreiras típicas de 

Estado, referente à audiência prevista no dia 03/08/2021, terça-feira.  

 

Sendo o que nos cumpria para o momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de 

estima e consideração. 

 

 

  

SÔNIA MARIA CORRÊA ALVES 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


