
09 de maio de 2022

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.

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

Durante os meses fevereiro a abril ocorreram tratativas com as administrações 
da Câmara Municipal e do TCM.

No dia 03 de maio, a Mesa da Câmara protocolou o projeto de lei PL 319/2022, 
que trata da recomposição inflacionária relativa ao período março/2020 a 
fevereiro/2022, no valor de 20,94%, da seguinte forma 

•	 11%	a	partir	de	1º	de	março	de	2022;

•	 4,38%	a	partir	de	1º	de	março	de	2023;

•	 4,38%	a	partir	de	1º	de	março	de	2024.

Obs. A metodologia de cálculo utilizada foi a de capitalização composta.

No dia 04 de maio, os servidores do TCM, atendendo ao chamamento 
do Sindilex, fizeram mobilização, comparecendo à Sessão Plenária e 
demonstraram preocupação com o reajuste, considerando que ainda não 
havia sido apresentado o projeto na Câmara.



Campanha Salarial 2022

Na tarde do mesmo dia 04 de maio, a presidência do TCM protocolou o 
projeto de lei PL 325/2022 com os mesmos índices concedidos aos servidores 
da Câmara. 

O Sindilex seguirá acompanhando a tramitação e dialogando com os 
vereadores, visando à aprovação dos dois projetos de lei. Continuará lutando 
também para a aprovação dos demais projetos de equiparação dos servidores 
do TCM com os da Câmara, quais sejam os PLs 118/2019 e 293/2019.

Sobre os reajustes dos benefícios, a Câmara já publicou, no dia 07 de maio, 
Ato da Mesa Diretora nº 1541/22, em que atualiza em 8,71% o valor do auxílio 
alimentação e, nesse mesmo dia, publicou a Decisão de Mesa nº 5011/22, 
autalizando o vale refeição para o valor facial de R$ 60,00 (sessenta reais). 

O valor do auxílio saúde para os servidores da Câmara Municipal não está 
publicado, mas as informações indicam que haverá um reajuste de 9,82%. 

Sobre os auxílios no TCM, o Secretário Geral informou ao Sindilex que pretende 
acompanhar os indicadores utilizados pela Câmara.

Veja	as	pautas	completas,	acesse	aqui

Reunião de Diretoria do Sindilex

Na data de 04 de maio, ocorreu reunião da Diretoria Executiva do Sindilex, 
realizada de forma online. O presidente Daniel Santos conduziu a reunião, 
que teve como pauta principal a organização da Assembleia da Data-base.

https://www.sindilex.org.br/acompanhe-a-pauta-de-reivindicacoes-da-data-base-2022/
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VISITAS AOS SETORES TCM/SP E CÂMARA/SP

Tribunal de Contas

Nos dias 02 a 04 de maio, o presidente do Sindilex, Daniel Santos 
esteve presente no Tribunal de Contas, tendo conversado em setores da 
administração e dialogado com os servidores sobre as reivindicações da 
data-base/2022.

No dia 04, participou de mobilização, em conjunto com os servidores, 
visando demonstrar à direção a insatisfação com a falta de reposição 
inflacionária dos salários desde 2019 e com a demora na apresentação 
do Projeto de Lei de reajuste anual na Câmara Municipal.

Os plantões no TCM costumam ser realizados às quartas-feiras, pela 
manhã.

Gabinetes de vereadores

Tratar da pauta de reivindicações, esse tem sido o tema das reuniões que 
o Sindilex tem promovido com gabinetes de vereadores.

04/maio	
Reunião no gabinete do vereador Rodrigo Goulart, com a 
assessoria.

05/maio	
Reunião no gabinete do vereador Adilson Amadeu, com o chefe 
de gabinete.

05/maio	
Visita ao gabinete do vereador Toninho Véspoli.
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TRIBUNAIS DE CONTAS PELO BRASIL

Campanha #EstaContaEstáPaga

A Fenastc (Federação das Entidades de Servidores dos Tribunais de Contas 
do Brasil), em conjunto com outras entidades, está promovendo a Campanha 
#EstaContaEstáPaga #AContaTáPaga. 

Tal campanha procura esclarecer a sociedade gaúcha e brasileira sobre o 
prejuízo da adesão do Estado do Rio Grande do Sul ao Regime de Recuperação 
Fiscal, assim como sobre as consequências do Sistema da Dívida.

Trata-se de uma causa cidadã e de Estado que alcança não apenas o Rio Grande 
do Sul, mas toda a Nação que está submetida à lógica da austeridade fiscal que 
desvia os recursos do Estado, que deveriam ser destinados às áreas sociais, 
na prestação dos serviços públicos, para pagamento dívidas infindáveis e que 
nunca foram devidamente auditadas.

Saiba	mais	sobre	a	Campanha

Nova versão do Manual do MMD-TC
A Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil) 
aprovou nova versão do Manual do Marco de Mediação do Desempenho dos 
Tribunais de Contas (MMD-TC). O Manual define cinco indicadores específicos 
relativos à Pandemia da Covid-19 que serão analisados neste ciclo: Saúde, 
Educação, Assistência Social, Gestão Fiscal e Transparência. A avaliação será 
feita utilizando como base o período da pandemia.

Saiba	mais	sobre	o	Manual

https://www.fenastc.org.br/?p=1868
https://atricon.org.br/nova-versao-do-manual-do-mmd-tc-e-aprovada-pela-diretoria-da-atricon/
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LEGISLATIVOS PELO BRASIL

Reunião da Fenalegis

Na data de 25 de abril, ocorreu a primeira reunião da Diretoria Executiva 
Fenalegis (Federação Nacional dos Servidores de Câmaras e Tribunais de Contas 
Municipais), da gestão 2022/2025, realizada de forma online. O presidente 
Eduardo Carrion, também Secretário-Geral do Sindilex, conduziu a reunião 
que teve como pauta a avaliação da situação financeira da entidade, as ações 
judiciais que serão necessárias para atender aos servidores representados, a 
reforma estatutária, dentre outros assuntos.

Também estiveram presentes os seguintes diretores membros da diretoria do 
Sindilex: Daniel Santos, Miguel Lima, Marcos Alcyr, Antonio Carlos Fernandes 
e Jose Mauro. 

Boletim Legislativo Paulistano

A Câmara Municipal de São Paulo está discutindo tema importante para o 
meio ambiente. Trata-se do projeto de lei que altera lei sobre distribuição ou 
venda de sacolas plásticas no comércio da cidade.

O projeto de lei (nº 760/2021) é de autoria do vereador Xexéu Tripoli e altera 
a Lei 15.374/2011 que proíbe a distribuição gratuita ou venda de sacolas 
plásticas a consumidores em todos os estabelecimentos comerciais do 
Município de São Paulo.

O projeto vai passar por Audiência Pública na Comissão Extraordinária 
Permanente de Meio Ambiente e Direito dos Animais no próximo dia 12/05, 
às 13h.

Para conhecer o teor do projeto ou participar da Audiência Pública, basta 
clicar nos links disponíveis na matéria do site abaixo:

Conheça	mais	sobre	a	Audiência

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZrV4vwWQVD0Qj2f7voH3zc3hj-RGnRCP


DATA
HORÁRIO

LIVES	
EVENTOS

TOTAL	DE	
VISUALIZAÇÃO

02/05/22 
ÀS 19H

NO BRASIL, QUAIS OS SIGNIFICADOS DO DIA DO 
TRABALHADOR?

87

27/04/22
ÀS 19H30

CICLO DE DEBATES - CRISE DO CAPITALISMO E 
DESENVOLVIMENTO NACIONAL

333

22/03/22
ÀS 19H

INTERESSE PÚBLICO SOB A CRÍTICA DA TEORIA CRÍTICA 80

18/03/22 
ÀS 18H

RÚSSIA VS OTAN: UMA NOVA ORDEM MUNDIAL ESTÁ 
SURGINDO?

223

15/03/22 
ÀS 19H

SUBJETIVIDADE JURÍDICA E CAPITALISMO 148

07/03/22
ÀS 19H

A CONDIÇÃO DA MULHER NOS TEMPOS DE PANDEMIA 163

13/12/21 
ÀS 19H

REFORMA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL: SUAS 
CONSEQUÊNCIAS E SEUS IMPACTOS 

328

09/11/21
ÀS 19H

AULA ABERTA COM ALYSSON MASCARO- FORMAS SOCIAIS 
CAPITALISTAS E FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA

506

EVENTOS SINDILEX

O Sindilex tem promovido eventos que têm alcançado grande audiência. São 
eventos com conteúdo relevante sobre o cenário brasileiro na atualidade, as 
crises que nos abalam, as guerras contemporâneas, a geopolítica, a economia 
mundial, os ataques aos direitos constituídos e ao meio ambiente, enfim a 
todos os temas que atingem direta ou indiretamente as nossas vidas.

Os eventos têm contado com mestres e doutores nas áreas ligadas ao tema 
em debate e suas contribuições têm sido de grande monta.

Veja	no	quadro	abaixo	a	audiência	por	evento	da	TV	Sindilex	em	seis	meses:
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Evento em homenagem ao Dia do Trabalhador

Tema:	“NO	BRASIL,	QUAIS	OS	SIGNIFICADOS	DO	DIA	DO	TRABALHADOR?”

Na última segunda-feira (02/05), em comemoração ao dia do Trabalhador, o 
Sindilex promoveu a Live com o tema “No Brasil, quais os significados do Dia 
do Trabalhador?”.

O evento teve como debatedores José Gozze, Presidente da Pública Central 
do Servidor, Amauri Perusso, Presidente da Fenastc e Daniel dos Santos, 
Presidente do Sindilex. A diretora de comunicação Sônia Alves realizou a 
mediação. 

Se	perdeu,	assista	aqui
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https://youtu.be/WuWpEUMSU90
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PAUTA DO DIA

O N L I N E

19h00 em primeira convocação
19h30 em segunda convocação

RETIFICAÇÃO/ RATIFICAÇÃO DA 
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 

DATA BASE 2022

HOJE  9 DE MAIO

Acesse o zoom pelo QR Code ou clique no link abaixo

PARTICIPE!

(11) 3104.1023         (11) 99607.9578 

sindilex@sindilex.org.br

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

http://www.sindilex.org.br
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAucOGsrT8sGNL5qHldGp1dgG7OxsgCQsSF
mailto:sindilex@sindilex.org.br
http://www.sindilex.org.br

