
ATIVIDADES REALIZADAS PELO SINDILEX
 

Reuniões com vereadores

Para tratar das pautas de reivindicações, o Sindilex tem promovido reuniões 
com gabinetes de vereadores.

•  09/02 - Reunião com vereador Rodrigo Goulart.
•  11/02 - Reunião no gabinete da vereadora Edir Sales, com o assessor  Paulo 

Ferreira.
•  23/02 - Reunião no gabinete do vereador Antônio Donato, com a assessora 

Maria Aparecida Perez.

Reunião Comissão Paritária Mista de Negociação

No dia 18 de fevereiro ocorreu a reunião da Comissão Paritária Mista de 
Negociação Permanente, com presença de representantes do Sindilex e da 
administração da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas. Tratou-se da 
Pauta de reivindicações da Data-base 2022, com destaque para reajuste 
salarial, vale refeição, auxílio alimentação e auxílio saúde.

14 de março de 2022
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Reuniões sobre a Data Base na Câmara

O Sindilex realizou duas reuniões sobre a Data-Base com o Secretário Geral 
Administrativo da Câmara Municipal de São Paulo. A primeira ocorreu no 
dia 21 de fevereiro, com participação do presidente Daniel Santos e do vice-
presidente Miguel Lima. A segunda foi no dia 10 de março de 2022, com 
presença do presidente Daniel Santos e da Diretora de Cultura Vera Nice.

O Secretário afirmou que as pautas de atualização salarial e de benefícios 
foram encaminhadas para cálculo do impacto orçamentário/financeiro, e que 
posteriormente apresentaria uma devolutiva.

Plantão presencial no TCM

No dia 09 de março o presidente Daniel Santos compareceu ao Tribunal de 
Contas, tendo acompanhado a Sessão Plenária e dialogado com os servidores 
sobre as reivindicações da data-base 2022. Os plantões do presidente do 
Sindilex no TCM continuarão a ser realizados às quartas-feiras.



LIVE DIA DA MULHER

O Sindilex realizou no dia 08 de março a live sobre o dia Mulher, com palestra 
proferida pela convidada professora Taylisi Leite, Doutora em Direito Político 
e Econômico pela UPM, sob a mediação de Sônia Alves, Diretora de Imprensa 
e Divulgação do Sindilex. Na mesma live ocorreu o lançamento da cartilha 
que trata do combate à violência contra mulheres e crianças.

Você ainda pode acompanhar a live pelo link: https://youtu.be/JNGgTb2iVQQ

Acesse aqui  a Cartilha: 
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https://www.sindilex.org.br/cartilha-do-combate-a-violencia-contra-a-mulher-e-a-familia/
https://youtu.be/JNGgTb2iVQQ
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NOTA SOBRE AS DECLARAÇÕES 
DO DEPUTADO MAMÃE FALEI

As Centrais Sindicais brasileiras emitiram nota conjunta referente 
aos áudios vazados do deputado estadual em SP pelo Podemos 
sobre as mulheres ucranianas. A Pública Central do Servidor, central 
sindical a que o Sindilex é filiado, assinou a nota através de seu 
presidente José Gozze. 

Leia em:
https://www.sindilex.org.br/nota-sobre-os-audios-a-respeito-das-
mulheres-ucranianas/

https://www.sindilex.org.br/nota-sobre-os-audios-a-respeito-das-mulheres-ucranianas/
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MARQUE NA SUA 
AGENDA E ACOMPANHE

17/03, 19h – Reunião dos Aposentados

Convidamos os aposentados de ambas as casas (Tribunal de Contas 
e Câmara Municipal) para reunião de organização do cronograma de 
reivindicações conjuntas:

1 - Equiparação das conquistas já realizadas, como auxílio-saúde;
2 - Novas reivindicações, como vale-alimentação e outros.

Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/83896785150

15/03, 10h30 – Live “Securitização de créditos nos Estados 
        e Municípios”

Com Maria Lucia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria 
Cidadã da Dívida, evento organizado pelo Núcleo São Paulo, do qual 
o Sindilex participa da coordenação.

Link de acesso:

• YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=o_Tm823YJjk

• Facebook: https://www.facebook.com/179192175472364/
posts/5016782641713269/

https://us06web.zoom.us/j/83896785150
https://www.sindilex.org.br/nota-sobre-os-audios-a-respeito-das-mulheres-ucranianas/
https://www.youtube.com/watch?v=o_Tm823YJjk
https://www.facebook.com/179192175472364/posts/5016782641713269/
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15/03, 19h – Live “Subjetividade jurídica e capitalismo”

Com a Professora Dra. Juliana Magalhães, o evento marca o início 
do Módulo III do Curso Reconstruir o Brasil, cujo tema é “Cultura 
e Sociedade. Aspectos jurídicos, pedagógicos e sociológicos da 
formação social brasileira”.

Link de acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=lhIZ4uBpqc0

Dia 18/03,18h  –  Live “Rússia x OTAN: uma nova ordem   
    mundial está surgindo?”

Com o Professor Dr. Luís Felipe Osório, aula aberta do curso de 
formação sindical em que se discute esse confronto que toma as 
primeiras páginas da mídia. 

Link de acesso:
https://www.youtube.com/watch?v=FF09dm6ghAI

Dia 22/03, 19h – Live “Interesse Público sob a crítica da 
      teoria crítica”

Com o Professor Luasses Gonçalves dos Santos, é a terceira aula 
aberta do curso de formação sindical.

Link de acesso:
https://www.youtube.com/watch?v=bRUQy5sBvqA

https://www.sindilex.org.br/nota-sobre-os-audios-a-respeito-das-mulheres-ucranianas/
https://www.youtube.com/watch?v=lhIZ4uBpqc0
https://www.youtube.com/watch?v=FF09dm6ghAI
https://www.youtube.com/watch?v=bRUQy5sBvqA

