
18 de fevereiro de 2022

SINDILEX REALIZA EVENTO DE 
POSSE DA NOVA DIRETORIA 

A nova Diretoria do Sindilex realizou o evento de posse de sua nova Diretoria 
no dia 14 de fevereiro/2022, segunda-feira, numa reunião online repleta de 
energia e com a presença de diversos dirigentes, de parceiros importantes e 
das entidades da estrutura Sindical, como Fenastc, Conacate e Pública Central 
do Servidor.

O evento durou uma hora e as intervenções foram todas no sentido de 
parabenizar o Sindilex pelo trabalho realizado nesse momento de tamanhos 
ataques ao serviço público e ao servidor, e em tempos de grave crise sanitária 
da Covid19 que impediu a mobilização dos servidores.

As falas também prestaram homenagem à nova diretoria eleita e todos 
afirmaram que a nova direção certamente continuará o caminho de defesa dos 
direitos dos servidores se seguirá lutando por um Estado forte e independente, 
voltado aos interesses da maioria dos cidadãos e cidadãs. 

Um Estado forte que valoriza seus servidores é um Estado que presta serviços 
públicos de qualidade à população. Esse é o lema do Sindilex.

Conheça a nova diretoria do Sindilex clicando em www.sindilex.org.br/
institucional/diretoria/

http://www.sindilex.org.br/institucional/diretoria/
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SINDILEX REALIZA SUA PRIMEIRA ASSEMBLEIA 
DA CATEGORIA EM 2022 SOBRE A DATA-BASE

Nesta segunda-feira, 14/02/2022, às 19h30min, o Sindilex realizou sua 
primeira Assembleia da categoria deste ano para tratar da Pauta de 
reivindicações da Data-Base de 2022. 

A reunião foi online e contou com a presença de mais de 70 servidores da 
Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Município de SP.

O Presidente Daniel Santos abriu a Assembleia e apresentou propostas de 
pontos demandados pelos servidores, em especial os servidores do Tribunal 
de Contas que estão com várias demandas represadas. 

As discussões versaram sobre a atualização salarial e a valoração dos auxílios 
saúde, alimentação e do vale refeição.

A Assembleia tratou ainda da extensão do auxílio-saúde aos servidores 
aposentados do TCM e de concurso público, dentre outros assuntos.

Acompanhe a pauta de reivindicações da Data-Base/2022, clicando no link: 

• Pauta Data-Base CMSP

• Pauta Data-Base TCMSP

https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Pauta-Data-Base-2022_Minuta_CMSP_SITE.pdf
https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Pauta-Data-Base-2022_Minuta_TCMSP.pdf


SEJA CONSCIENTE!  
USE MÁSCARA E ÁLCOOL EM GEL 

MESMO ESTANDO VACINADO.
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SINDILEX PARTICIPA DE REUNIÃO COM 
PRESIDÊNCIA DO TCM
Nesta terça-feira, dia 15/02/2022, o Sindilex participou de reunião com o 
Presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, Conselheiro 
João Antônio e com representantes da alta administração, como o Secretário-
Geral, Ricardo Panato e o Chefe de Gabinete Substituto, Filippe Lizardo. 

Representando o Sindilex, estavam presentes o Presidente Daniel Santos, o 
Vice-Presidente Marcos Alcyr e o Subsecretário José Mauro.

Os principais pontos debatidos foram a atualização salarial a valoração dos 
Auxílios Saúde e Alimentação bem como o aumento do Vale-Refeição dos 
servidores do Tribunal de Contas.

O presidente Daniel defendeu a necessidade da equiparação dos valores dos 
benefícios como o Auxílio Saúde, Auxílio Alimentação e Vale Refeição com os 
valores atualmente percebidos pelos dos servidores da Câmara Municipal.

Tratou-se ainda da extensão do Auxílio-Saúde aos aposentados e do aumento 
do abono anual, medidas que foram concedidas para os servidores Câmara 
Municipal ao final do ano de 2021.

A reunião foi proveitosa e o presidente João Antônio mostrou disposição em 
atender as demandas apresentadas pelo Sindilex.


