
ATIVIDADES REALIZADAS PELO SINDILEX
 

Campanha Salarial 2022

A campanha salarial para o ano de 2022 dos servidores da Câmara Municipal 
e do Tribunal de Contas continua em andamento.

Em Assembleia realizada em 14 de fevereiro foi definida a pauta de 
reivindicações.

No dia 15 de fevereiro foi realizada reunião com o presidente do Tribunal de 
Contas. Nos dias 21 de fevereiro e 10 de março, foram realizadas reuniões 
com o Secretário Geral Administrativo da Câmara Municipal.

O Sindilex protocolou a pauta de reivindicações, da qual destacamos:

• Recomposição inflacionária relativa ao período março/2019 a 
fevereiro/2022, no valor de 20,76%.

•	 Atualização	do	vale	refeição,	auxílio-alimentação	e	auxílio-saúde.
•	 Extensão	do	auxílio-saúde	aos	aposentados	do	TCM.

Veja	as	pautas	completas,	acesse	aqui

21 de março de 2022

https://www.sindilex.org.br/acompanhe-a-pauta-de-reivindicacoes-da-data-base-2022/


Ação	da	FG:	aberto	novo	prazo

Informamos aos interessados que ocorreu revisão de cláusulas do contrato 
da ação da Função Gratificada. Será aberto novo prazo para assinatura dos 
contratos até o dia 05/04/2022. Aqueles que já haviam assinado, serão 
contatados para assinarem o novo contrato revisado. Os que ainda não o 
fizeram, eis uma boa oportunidade de lutar por sua FG, ou garantir seu direito 
de torná-la permanente no salário. Procure o Sindilex.

Aniversário	do	SindAlesp

No dia 14 de março, o presidente Daniel Santos e a diretora de comunicação 
Sônia Alves, participaram do aniversário de 27 anos do Sindicato dos Servidores 
Públicos da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo (SindAlesp). 

O	Sindilex	parabeniza	o	presidente	Filipe	Carriço	e	a	diretoria	do	SindAlesp.

SINDILEX FIQUE POR DENTRO



Plantão	presencial	no	TCM

No dia 16 de março, o presidente Daniel Santos realizou plantão presencial no 
Tribunal de Contas. Os plantões são realizados desde 09 de março, às quartas-
feiras pela manhã. O objetivo é dialogar diretamente com os servidores sobre 
as reivindicações.

Reunião	com	Aposentados

No dia 17 de março, o Sindilex promoveu reunião virtual e conjunta com os 
aposentados do Tribunal de Contas e da Câmara Municipal. A reunião visava 
a organização do cronograma de reivindicações conjuntas relativas a:

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

Vários questionamentos foram feitos e a reunião se encaminhou para novos 
encontros como este para manter os aposentados mobilizados.

Auditoria	Cidadã	da	Dívida

No dia 15 de março aconteceu a live “Securitização de créditos nos Estados e 
Municípios” com a palestra de Maria Lúcia Fattorelli, coordenadora nacional 
da Auditoria Cidadã da Dívida.  O evento foi organizado pelo Núcleo São Paulo 
e contou com a participação de vários dirigentes sindicais sob a mediação de 
Sônia Alves, coordenadora do Núcleo e diretora de comunicação do Sindilex. 

A transmissão marcou a reorganização dos trabalhos do Núcleo São Paulo e, 
até o momento, obteve a visualização de mais de mil pessoas. 

Caso tenha perdido, acesse	aqui
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https://www.youtube.com/watch?v=o_Tm823YJjk


A	abertura	do	Curso	de	Formação	Sindical

No dia 15 de março, o presidente da Pública José Gozze realizou a abertura 
do Módulo III do Curso Reconstruir o Brasil, cujo tema é “Cultura e Sociedade. 
Aspectos jurídicos, pedagógicos e sociológicos da formação social brasileira”. 

Trata-se da continuidade do curso de formação sindical promovido pela Pública 
e Escola Sindilex que teve na palestra de abertura o conteúdo “Subjetividade 
jurídica e capitalismo” com a Professora Dra. Juliana Magalhães, sob a 
mediação de Marcos Alcyr, professor da Escola Sindilex e vice-presidente do 
Sindilex. 

Caso tenha perdido, acesse	aqui

Aula	Rússia	x	OTAN:
uma	nova	ordem	mundial	está	surgindo?

A Escola Sindilex promoveu, no dia 18 de março, às 18 horas, a aula “Rússia 
x OTAN: uma nova ordem mundial está surgindo?”, com o Professor Dr. 
Luís Felipe Osório. O evento consiste-se na segunda aula aberta do curso 
de formação sindical promovido pela Pública e Escola Sindilex. As últimas 
décadas têm sido marcadas por invasões imperialistas e o expansionismo da 
OTAN. A aula esclareceu muito sobre o jogo geopolítico mundial.  

Caso tenha perdido, acesse	aqui	
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https://www.youtube.com/watch?v=FF09dm6ghAI
https://www.youtube.com/watch?v=lhIZ4uBpqc0


MARQUE NA SUA 
AGENDA E ACOMPANHE

22/03,	19h		–		Aula	Aberta	Online  

“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.

Acesse	aqui

Inscrições	Curso	de	Formação	Sindical

Continuam abertas as inscrições para Curso Reconstruir o Brasil, 
cujo tema é “Cultura e Sociedade. Aspectos jurídicos, pedagógicos e 
sociológicos da formação social brasileira”. Trata-se de um curso de 
formação sindical promovido pela Pública em conjunto com Escola 
Sindilex.

As inscrições estão sendo feitas via Google Forms.

Acesse	aqui

Veja mais informações em:
www.escolasindilex.org.br
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https://www.youtube.com/watch?v=bRUQy5sBvqA
https://forms.gle/Hwvy5J51GMDbMmmJ7
http://www.escolasindilex.org.br


28/03, 19h  –  Assembleia	de	Prestação	de	Contas	

O Sindilex vai realizar a Assembleia Geral Ordinária de prestação 
das contas do ano de 2021, às 19 horas, em primeira chamada, e 
19h30min, em segunda chamada, 

Participe!

Para	acessar	a	Assembleia,	clique	no	link	a	seguir:

https://us06web.zoom.us/j/84683440948

 

Visite nosso site www.sindilex.org.br	e	saiba	mais.
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O N L I N E

(11) 3104.1023         (11) 99607.9578 

sindilex@sindilex.org.br

http://www.sindilex.org.br
https://us06web.zoom.us/j/84683440948
mailto://sindilex@sindilex.org.br

