
11 de abril de 2022

ATIVIDADES REALIZADAS PELO SINDILEX
 

Campanha Salarial 2022

A campanha salarial dos servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de 
Contas continua em andamento e o Sindilex tem atuado para conquistar os 
reajustes.

No dia 07 de abril, o Presidente do Sindilex, Daniel Santos e o vice-presidente 
pela CMSP, Miguel Lima, voltaram a se reunir com o Secretário Geral 
Administrativo da Câmara Municipal para tratar da pauta da data-base. 

A conversa foi promissora já que o Secretário adiantou que:

• haverá reajustes salariais de 11%;
•	 a	diferença	restante	em	relação	ao	total	reivindicado	de	20,76%,	será	

dividido	em	duas	parcelas;
•	 os	 benefícios	 de	 Auxílio	 Saúde,	 Auxílio	 Alimentação	 e	 VR,	 também	

serão	reajustados. 

O Sindilex aguarda a oficialização da proposta e está empenhado em conseguir 
da Direção do TCM o compromisso de conceder os mesmos reajustes da Câmara.

Fique	atento! Tão logo receba a oficialização da proposta das direções de 
ambas as Casas, o Sindilex irá marcar Assembleia com a categoria para retificar 
ou ratificar as propostas apresentadas.

Veja	as	pautas	completas,	acesse aqui

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

Em evento realizado no dia 29 de março, o escritório Innocenti Advogados 
Associados e o Sindilex esclareceram dúvidas sobre a Reforma da Previdência 
Municipal. 

Confira	aqui	a	matéria                                          Veja	aqui	a	íntegra	do	Evento

VISITAS AOS SETORES TCM/SP E CÂMARA/SP

Tribunal de Contas

No dia 07 de abril, quinta-feira, o presidente do Sindilex, Daniel Santos esteve 
presente no Tribunal de Contas, acompanhado de Amauri Perusso, presidente 
da Fenastc, tendo dialogado com os servidores sobre as reivindicações da 
data-base/2022, assim como sobre o sistema de Tribunal de Contas. O próximo 
plantão semanal no TCM ocorrerá no dia 13 de abril, voltando a ser realizado 
às quartas-feiras.

Câmara Municipal
No dia 07 de abril, quinta-feira, o presidente Daniel Santos e o vice-presidente 
Miguel Lima realizaram visitas aos setores da Câmara, nos quais conversaram 
com os servidores sobre as reivindicações da data-base 2022. As visitas 
continuação a ser realizados rotineiramente, tanto nos setores técnicos, 
quanto nos gabinetes parlamentares.

https://www.youtube.com/watch?v=uf6OJn29lcU
https://innocenti.com.br/live-da-innocenti-e-sindilex-esclarece-duvidas-sobre-reforma-da-previdencia-municipal/
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REUNIÕES SINDICAIS

Reunião de Sindicatos em São Paulo
No dia 06 de abril, quarta-feira, ocorreu reunião de entidades sindicais de 
Tribunais de Contas na sede do Sindilex.

Presentes Amauri Perusso, presidente da Fenastc (Federação Nacional das 
Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil), Daniel Santos, 
presidente do Sindilex, Miguel Lima, Vice-Presidente do Sindilex e Tedy 
Colombini, presidente do Sindcontas/SP (Sindicato dos Servidores do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo).

Na pauta troca de experiências e discussões de atuações conjuntas das 
entidades sindicais de São Paulo.
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Reunião da Fenastc com presidente do TCM-SP

No dia 07 de abril, quinta-feira, a Fenastc (Federação Nacional das Entidades 
dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil) promoveu visita ao TCMSP. 
Participaram da reunião:

• João Antonio da Silva Filho, conselheiro presidente do TCMSP e atual vice-
presidente da Defesa de Direitos e Prerrogativas e Assuntos Corporativos 
da Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil);

• Amauri Perusso, presidente da Fenastc;

• Daniel Santos, diretor da Fenastc e presidente do Sindilex; e

• Maria Angélica Fernandes, chefe de gabinete da presidência do Tribunal.

Durante o encontro foi discutida a conjuntura do sistema dos Tribunais de 
Contas no Brasil.
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Reunião com presidentes da Fenalegis e Fenastc

No dia 07 de abril, quinta-feira, foi realizada das federações em que o Sindilex 
é filiado: Fenalegis (Federação Nacional dos Servidores dos Legislativos e 
Tribunais de Contas Municipais) e Fenastc (Federação Nacional das Entidades 
dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil). Presentes:

• Eduardo Carrion, presidente da Fenalegis;

• Amauri Perusso, presidente da Fenastc;

• Daniel Santos, presidente do Sindilex e diretor da Fenastc e Fenalegis.

Na pauta troca de experiências e discussões de atuações conjuntas das 
entidades sindicais de São Paulo.

Reunião entre Publica e Fenastc 

No dia 07 de abril, quinta-feira, ocorreu reunião da Pública Central do Servidor 
com a Fenastc (Federação Nacional das Entidades dos Servidores dos Tribunais 
de Contas do Brasil).

Presentes José Gozze, presidente da Pública, Amauri Perusso, presidente da 
Fenastc (Federação Nacional das Entidades dos Servidores dos Tribunais de 
Contas do Brasil) e Daniel Santos, presidente do Sindilex.

Durante a reunião foi discutida a conjuntura e atuação do sindicalismo no 
Brasil, assim como as suas perspectivas futuras.
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TRIBUNAIS DE CONTAS PELO BRASIL

Pesquisa de Teletrabalho do RS

O Ceape-Sindicato (Sindicato dos Auditores Públicos Externos do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande do Sul) realizou pesquisa para ouvir auditoras 
e auditores públicos externos do TCE-RS sobre o Teletrabalho. 

O Ceape-Sindicato é parceiro do Sindilex e também filiado à Fenastc. A 
pesquisa foi realizada entre 22 a 25 de fevereiro de 2022 e resultou numa 
amostra com 204 respondentes.

Veja	aqui	a	pesquisa

LEGISLATIVOS PELO BRASIL

Boletim Legislativo 04 a 09/04/2022
(Oferecido pela Conacate e elaborado por Lima & Volpatti Associados)

Semana marcada pelo esforço concentrado do Senado Federal em diversas 
comissões e no plenário para avaliar indicações às Agências Reguladoras, 
embaixadas e conselhos. Na CCJ/SF expectativa para primeira apreciação da 
PEC 110/2019 que trata da Reforma Tributária.

Na Câmara dos Deputados, ainda sem a divulgação da pauta do plenário e 
sem o funcionamento das comissões permanentes, destaque para o início dos 
debates do grupo de trabalho do semipresidencialismo, da comissão externa 
da mulher e da comissão externa de acompanhamento do MEC que debate o 
funcionamento da avaliação da Educação no Governo Bolsonaro.

No serviço público, destaque para a apreciação da PEC 24/2021 que reduz os 
efeitos da reforma da previdência para as mulheres.

Veja	aqui	a	íntegra	do	boletim

https://www.ceapetce.org.br/uploads/documentos/623c814f40e211.86831158.pdf
https://www.conacate.org.br/boletim-legislativo


Morre jurista Dalmo de Abreu Dallari

A democracia brasileira perde um grande defensor, Dalmo de Abreu Dallari. 
Dallari, jurista formado pela USP, faleceu na última sexta-feira, 08/04, aos 
90 anos de idade. Professor emérito da Faculdade de Direito do Largo São 
Francisco da qual foi também diretor, Dalmo Dallari é autor de diversos 
livros e foi membro da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São 
Paulo. Sua morte foi lamentada pelos Ministros do STF, por autoridades e por 
todos aqueles que tiveram nele a referência da luta incansável pelos valores 
democráticos e humanísticos. 

COMUNICADOS

Curso de Formação Sindical

Curso de Formação Sindical Reconstruir o Brasil, promovido pela Escola 
Sindilex e a Pública Central do Servidor começou no dia 24 de março. Nos dias 
05 e 07 de abril ocorreram as aulas com o tema Aspectos Sociológicos com o 
professor Rudá Ricci. 

Ainda dá tempo de você se inscrever. 
As inscrições estão sendo feitas via Google Forms.

Acesse	aqui

Veja mais informações em:
www.escolasindilex.org.br

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

sindilex@sindilex.org.br

http://www.sindilex.org.br
http://www.escolasindilex.org.br
https://forms.gle/Hwvy5J51GMDbMmmJ7
mailto:sindilex@sindilex.org.br

