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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.

Em 07 de abril, o Sindilex recebeu proposta da administração da Câmara 
Municipal, em reunião realizada com o Secretário Geral Administrativo 
daquela Casa que consistiu em:

•	 reajustes	salariais	de	11%,	retroativo	a	mar/2022;
•		 a	 diferença	 restante	 em	 relação	 ao	 total	 reivindicado,	 IPCA/FIPE	

(20,94%),	será	dividido	em	duas	parcelas	(2023	e	2024);
•	 os	benefícios	de	Auxílio	Saúde,	Auxílio	Alimentação	e	VR	também	serão	

reajustados.

Quanto ao TCM, o Sindilex continuou procurando a direção para tratativas, a 
fim de conseguir a correção salarial e atualização dos auxílios, nos moldes do 
que se tem negociado na Câmara.

Fomos informados que a presidência do TCM promoveria reunião com a 
presidência da Câmara Municipal no sentido de discutir o andamento conjunto 
das pautas de reivindicações das duas Casas.

O Sindilex irá marcar, no início de maio, 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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Reunião Comissão Paritária Mista de Negociação
No dia 11 de abril ocorreu, de forma virtual, reunião da Reunião Comissão 
Paritária Mista de Negociação Permanente, com presença de representantes 
do Sindilex e das administrações da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas.

Durante a reunião, tratou-se da Pauta de reivindicações da Data-base 2022, 
com destaque para o reajuste salarial, o vale refeição, o auxílio alimentação 
e o auxílio saúde. Foram discutidos os pontos da proposta apresentada pelo 
Secretário Geral Administrativo durante reunião realizada com o Sindilex.

Também foi comentada a necessidade de concurso na Câmara, assim como a 
retomada do concurso do TCM.

VISITAS AOS SETORES TCM/SP E CÂMARA/SP

Tribunal de Contas

Nos dias 11 a 13 de abril, assim como no dia 18 de abril, o presidente do 
Sindilex, Daniel Santos esteve presente no Tribunal de Contas, tendo 
acompanhado a Sessão Plenária (dia 13) e dialogado com os servidores sobre 
as reivindicações da data-base/2022. Os plantões no TCM costumam ser 
realizados às quartas-feiras, pela manhã.

Gabinetes de vereadores
No dia 20 de abril, quarta-feira, o presidente Daniel Santos e o vice-presidente 
Miguel Lima realizaram reunião com o vereador Rodrigo Goulart. Na pauta, as 
demandas dos servidores da Câmara e do TCM e o Vereador se comprometeu 
defendê-las e atuar no sentido da aprovação.

Câmara Municipal
Também no dia 20 de abril, quarta-feira, o presidente Daniel Santos e o vice-
presidente Miguel Lima realizaram visitas aos setores da Câmara e conversaram 
com os servidores sobre as reivindicações da data-base 2022.
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TRIBUNAIS DE CONTAS PELO BRASIL

Caderno da Fenastc nº 2

A Fenastc (Federação Nacional das Entidades 
dos Servidores dos Tribunais de Contas do 
Brasil) lançou a segunda edição do caderno para 
debates. Nesta edição o tema é “A independência 
da Função de Auditoria”, que busca debater a 
importância da Independência da Função de 
Auditoria para o futuro dos Tribunais de Contas 
no Brasil.
 

Acesse	aqui	a	edição

Congresso dos Auditores do TCU

Ocorreu em Florianópolis (SC), entre os dias 18 a 20 de abril, o VIII Congresso 
dos Auditores do TCU. O evento é promovido pela Auditar (União dos Auditores 
Federais de Controle Externo).

A Auditar, assim como o Sindilex, é também filiada à Fenastc (Federação 
Nacional das Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil).

O tema do Congresso foi “Desafios do Auditor em um novo tempo” e os 
debates trataram das perspectivas para o futuro da carreira dos Auditores 
frente ao novo cenário que se desenhou durante a pandemia.

Acesse	aqui	os	vídeos	do	Congresso	

https://online.fliphtml5.com/xsvz/drem/#p=1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZrV4vwWQVD0Qj2f7voH3zc3hj-RGnRCP


LEGISLATIVOS PELO BRASIL

Boletim Legislativo 11 a 16/04/2022
Oferecido pela Conacate e elaborado por Lima & Volpatti Associados)

Semana curta em função do feriado de Páscoa, com atividades legislativas até 
quarta-feira, 13/04/22.

No serviço público, destaque para a apresentação da agenda legislativa e 
jurídica das Centrais Sindicais na Comissão de Direitos Humanos do Senado 
Federal.

Na pauta da Câmara, foco na PEC 13/2021, que isenta estados e municípios 
que não tenham cumprido os investimentos mínimos em saúde e educação 
em 2020 e 2021, além da análise de duas medidas provisórias: 1075 sobre o 
Auxílio-Brasil e 1076 sobre internet nas escolas.

No Senado, mantêm-se a pauta social especialmente sobre saúde.

Em paralelo, a oposição pressiona por investigações sobre o escândalo FNDE/
MEC, com requerimento de convocações na CE/SF e coleta de assinaturas 
para abertura de CPI.
 

Veja	aqui	a	íntegra	do	boletim
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https://www.conacate.org.br/_files/ugd/8ca4c2_997011239d814cea89198bb255e5efdd.pdf
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SINDICALISMO PELO BRASIL

CONCLAT 2022

No dia 07 de abril, as Centrais Sindicais do país realizaram a Conferência 
da Classe Trabalhadora - CONCLAT 2022, com o tema: “Emprego, Direitos, 
Democracia e Vida”. O Sindilex estava representado pela Pública - Central do 
Servidor, central sindical a que é filiado.

Durante o evento foi aprovada a Pauta da Classe Trabalhadora, elaborada a 
partir dos documentos dos congressos das centrais e que será	levada	a	todos	
candidatos(as)	às	eleições	de	2022.

Veja	aqui	a	Pauta	Trabalhadora

Veja	aqui	o	vídeo	da	Conferência

https://youtu.be/FPW8E25H0BI
https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2022/04/WEB_Pauta-da-Classe-Trabalhadora-CONCLAT-2022-3.pdf
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SINDICALISMO PELO BRASIL

No dia 14 de abril, na Casa de Portugal, Centro de São Paulo, as Centrais 
Sindicais realizaram entrega da pauta de reivindicações aos pré-candidatos 
Lula e Alckmin.

Essa pauta foi aprovada durante a CONCLAT 2022 (Conferência da Classe 
Trabalhadora) e será entregue a todos os candidatos(as) às eleições de 2022.
O presidente da Pública Central do Servidor José Gozze, central sindical a que 
o Sindilex é filiado, participou da entrega do documento.

Os diretores do Sindilex Daniel Santos, Miguel Lima e Gisela Coelho estiveram 
presentes no evento.

Dirigentes das Centrais entregaram a Pauta da Classe Trabalhadora ao ex-presidente Lula

https://www.ceapetce.org.br/uploads/documentos/623c814f40e211.86831158.pdf


MARQUE NA SUA 
AGENDA E ACOMPANHE

27/04,	quarta-feira,	às	19h30		–		Live Escola Sindilex   

Ciclo de Debates:	“Crise	do	Capitalismo	e	
	 	 	 							Desenvolvimento	Nacional”
Bloco I (tema): “Crise	do	Capitalismo	ou	Crise	do	Neoliberalismo?”
Palestrante:	prof.	Maurílio	Botelho
Mediação: prof.	Marcos	Alcyr	Brito	de	Oliveira
Comentarista: prof.	Adriano	Camargo	Barbosa	Dos	Santos

Assista	no	Youtube                                                     Assista	no	Facebook

01/05,	domingo
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https://www.youtube.com/watch?v=qxch5AGmkBM
https://www.facebook.com/escolasindilex
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(11) 3104.1023         (11) 99607.9578 

sindilex@sindilex.org.br

02/05,	19h		–		Live	Dia	do	Trabalhador

“No	Brasil,	quais	os	significados	do	Dia	do	Trabalhador?”

Debatedores: 
• José Gozze - Presidente da Pública Central do Servidor
• Amauri Perusso - Presidente da Fenastc
• Daniel dos Santos - Presidente do Sindilex

Mediadora: 
•  Sônia Alves

Assista	no	Youtube                                                     Assista	no	Facebook

 

Visite	nosso	site	www.sindilex.org.br	e	saiba	mais.

http://www.sindilex.org.br
mailto:sindilex@sindilex.org.br
https://www.facebook.com/Sindilex
https://youtu.be/WuWpEUMSU90

