
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.

O Sindilex já realizou as seguintes reuniões:

• Dia 15/fev: Reunião com o Presidente do Tribunal de Contas.
•	 Dias	21/fev	e	10/mar: 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.

No momento, as pautas estão em tramitação interna na Câmara Municipal e 
no Tribunal de Contas, recebendo os seus estudos de impacto financeiro.

Veja	as	pautas	completas,	acesse	aqui

28 de março de 2022

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


Reunião	da	Comissão	Paritária	

No dia 21 de março aconteceu, de forma virtual, a reunião da Reunião 
Comissão Paritária Mista de Negociação Permanente relativa ao mês de 
março. A reunião contou com as presenças de representantes do Sindilex e 
das administrações da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas.

A pauta consistiu em debater as reivindicações da Data-base 2022, e os 
encaminhamentos dados pelas administrações das duas Casas no sentido 
de obter os impactos. Foi mencionada, ainda, a preocupação com o retorno 
das atividades presenciais na Câmara Municipal, enfatizando a presença de 
público externo nos auditórios e gabinetes.

Comentou-se, ainda, a publicação do decreto municipal que trata do novo 
regime de aposentadorias e pensões.

Plantão	presencial	no	TCM

No dia 23 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 são realizados desde 
09 de março, às quartas-feiras pela manhã. O objetivo é dialogar diretamente 
com os servidores sobre as suas demandas.
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Live	“Interesse	Público	sob	a	crítica	da	teoria	crítica”

No dia 22 de março, 19h foi realizada a live “Interesse Público sob a crítica da 
teoria crítica”, com o Professor Luasses Gonçalves dos Santos. O evento foi a 
terceira aula aberta do Curso de Formação Sindical promovido pela parceria 
da Escola Sindilex e Pública Central do Servidor.

Durante a aula, o professor Luasses destacou elementos do Direito 
Administrativo com destaque para o chamado “interesse público” que, na 
realidade, consiste no atendimento dos interesses da classe hegemônica 
econômica e politicamente. “Precisamos adequar o conceito para interesse 
do povo, pois assim queremos dizer os interesses da maioria da sociedade”.

Caso	tenha	perdido,	acesse	aqui
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https://www.youtube.com/watch?v=bRUQy5sBvqA


TRIBUNAIS DE CONTAS PELO BRASIL
Campanha	Conselheiro	Cidadão	em	Rondônia

No dia 23 de março, ocorreu em Rondônia o lançamento oficial da campanha 
“Conselheiro Cidadão”. A iniciativa pretende conscientizar a sociedade sobre o 
seu poder e dever de participar do processo de escolha do novo representante 
do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO). Quem promove a 
campanha é o Sindicato dos Profissionais de Controle Externo do Tribunal de 
Contas do Estado de Rondônia (Sindcontrole).

A iniciativa contou com o apoio da Federação das Entidades dos Servidores 
dos Tribunais de Contas do Brasil (Fenastc), Associação dos Servidores do 
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (ASTC-RO), Ministério Público de 
Contas e Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo do Estado de Rondônia 
(Sindler). 

O Sindilex, filiado à Fenastc, saúda a realização dessa importante campanha 
para esclarecimento da sociedade brasileira.

Veja	aqui o	vídeo	da	campanha	 	 	 			Saiba	mais sobre	a	campanha
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https://www.instagram.com/p/Cbdtx79gAu5/
https://sindcontrole.org.br/campanha-conselheiro-cidadao-promove-transparencia-e-inclusao-da-sociedade-em-escolha-de-conselheiros-de-contas-de-ro/


LEGISLATIVOS PELO BRASIL

Congresso	Brasileiro	de	Legislativos	Municipais	
Porto	Alegre/RS

No dia 23 de março, em Porto Alegre/RS, houve a abertura do Congresso 
Brasileiro dos Legislativos Municipais.

Antônio Carlos Fernandes, diretor do Sindilex, esteve presente enquanto 
presidente da Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de 
Estado (Conacate) e vice-presidente da Federação Nacional dos Servidores 
dos Legislativos e Tribunais de Contas Municipais (Fenalegis).
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MARQUE NA SUA 
AGENDA E ACOMPANHE

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”. Este é um curso de 
formação sindical promovido pela Escola Sindilex em conjunto com a 
Pública Central do Servidor.

As inscrições estão sendo feitas via Google Forms.

Acesse	aqui

Veja mais informações em:
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
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O N L I N E

https://us06web.zoom.us/j/84683440948
http://www.escolasindilex.org.br
https://forms.gle/Hwvy5J51GMDbMmmJ7


29/03,	10h30		–		Live:	Reforma	da	Previdência	Municipal		

O Sindilex e o escritório Innocenti Advogados Associados realizarão 
uma “live” sobre a Reforma da Previdência do Município de São Paulo 
(EC n°41/2021), promulgada em 18 de novembro de 2021. As novas 
regras para servidores da ativa e aposentados começaram a valer a 
partir da publicação do Decreto Nº 61.150, de 18 de março de 2022.

Participe	e	entenda	suas	alterações	e	aplicações!

As inscrições estão sendo feitas via Google Forms.

Acesse	aqui

Visite	nosso	site	www.sindilex.org.br	e	saiba	mais.
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(11) 3104.1023         (11) 99607.9578 

sindilex@sindilex.org.br

mailto://sindilex@sindilex.org.br
https://forms.gle/QG63wPLDSUQ7YwJu9
http://www.sindilex.org.br

