16 de maio 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.
Os índices propostos pelas duas Casas (Câmara e TCM) e já contidos nos
projetos de lei apresentados são os seguintes:
• 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.
A Assembleia do dia 09 de maio ratificou as propostas apresentadas pelas
direções das Casas e retificou alguns itens que você poderá acompanhar pelo
link abaixo.
Os projetos de lei dos reajustes salariais são: 319/2022 da Câmara Municipal,
e 325/2022 do Tribunal de Contas. Referidos projetos estão em trâmite
no legislativo paulistano, porém em descompasso temporal, estando o da
Câmara mais adiantado.

Campanha Salarial 2022
O Sindilex tem conversado com os vereadores e mobilizado os servidores no
sentido de pressionar os Conselheiros do Tribunal visando à aprovação célere
do PL do TCM, como tem sido feito com o PL da Câmara. No dia 11 de maio,
os servidores do TCM deram grande demonstração de mobilização quando
pressionaram o Presidente e os demais Conselheiros na Sessão Plenária.
Durante a mesma Sessão, o presidente João Antônio respondeu aos servidores
que estão sendo realizados diálogos com o comando da CMSP visando à
aprovação do projeto do reajuste. O conselheiro Eduardo Tuma também se
posicionou a respeito.
Quanto aos demais projetos de lei do TCM parados na Câmara, esses foram
alvo de demanda do Sindilex e dos servidores junto aos Conselheiros para que
iguais gestões sejam feitas para a aprovação. Tratam-se dos PLs 118/2019 e
293/2019.
Sobre os benefícios de auxílio alimentação e vale refeição, no dia 07 de
maio passado, o Diário Oficial da Cidade publicou o Ato da Mesa Diretora
da Câmara nº 1541/22 e a Decisão de Mesa nº 5011/22, em que reajusta o
auxílio alimentação em 8,71% e atualiza o valor facial do VR para R$ 60,00
(sessenta reais), respectivamente. Tais reajustes são retroativos a março de
2022, mês de nossa Data-Base.
Quanto ao TCM, o Secretário Geral informou ao Sindilex que pretende
acompanhar os indicadores utilizados pela Câmara no caso do auxílio saúde,
que ainda não foi divulgado, e o auxílio alimentação. Sobre o VR, o TCM
pretende reajustar para R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) o valor de face.

Veja as pautas completas, acesse aqui
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Assembleia Data-base
No dia 09 de maio, às 19h30min, o Sindilex realizou a Assembleia da
categoria para a reti-ratificação da Data Base de 2022.
A reunião foi online e contou com a presença de mais de 50 servidores da
Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Município de SP.
O Presidente Daniel Santos abriu a Assembleia, apresentou telas dos itens
ajustados às propostas das Administrações (CMSP e TCMSP), e os servidores
discutiram os pontos demandados como reajuste remuneratório e a
valorização dos benefícios, em especial os itens relativos aos servidores
do Tribunal de Contas que estão com várias demandas represadas.
A Assembleia tratou, ainda, da extensão do auxílio-saúde aos servidores
aposentados do TCM e de concurso público, dentre outros assuntos.
Confira aqui a íntegra das aprovações definidas na Assembleia

Reunião Comissão Paritária Mista
de Negociação Permanente
No dia 09 de maio, pela manhã, aconteceu, de forma virtual, a reunião da
Comissão Paritária Mista de Negociação Permanente que contou com a
presença de representantes do Sindilex e das administrações da Câmara
Municipal e do Tribunal de Contas.
Inicialmente, tratou-se do reajuste salarial que está tramitando através
dos projetos de lei PL 319/2022 (CMSP) e PL 325/2022 (TCM).
Tratou-se, também, do Ato da Mesa Diretora, bem como da Decisão de
Mesa que reajustaram o auxílio alimentação e o vale refeição na Câmara
Municipal de SP.
Quanto ao auxílio-saúde, comentou-se sobre a dificuldade da composição
da base de cálculo junto ao site da ANS e levantou-se a possibilidade de
oficiar a ANS sobre a forma de obtenção dos cálculos.
Comentou-se, ainda, sobre a importância e a necessidade da Presidência
do TCM articular com a Presidência da CMSP a aprovação o PL 325/22.
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VISITAS AOS SETORES TCM/SP E CÂMARA/SP
Tribunal de Contas
Do dia 09 a 12 de maio, o presidente do Sindilex, Daniel Santos, esteve
presente no Tribunal de Contas quando conversou com o Secretário,
Subsecretários e Chefes de Gabinete sobre as demandas do Sindilex.
Visitou os gabinetes dos cinco conselheiros e dialogou com os servidores
sobre as reivindicações da data-base/2022.
Os plantões no TCM costumam ser realizados às quartas-feiras, pela manhã.

Câmara Municipal
No dia 10 de maio, o presidente Daniel Santos e o vice-presidente Miguel
Lima estiveram presentes na reunião do Colégio de Líderes da Câmara
Municipal.
Também realizaram visitas a setores da Câmara, gabinetes de vereadores
bem como a gabinetes de liderança.

Gabinetes de vereadores
Para tratar das pautas de reivindicações, o Sindilex tem promovido
reuniões e visitas aos gabinetes de vereadores.
09/maio
• Reunião no gabinete da vereadora Edir Sales, com a assessoria;
• Reunião no gabinete do vereador Rodrigo Goulart, com a assessoria.
• Visita aos gabinetes dos vereadores Sandra Santana, Alfredinho e
Alessandro Guedes. Como as assessorias estavam em reunião, ficaram
de retornar posteriormente.
10/maio  
• Reunião com o vereador Thammy Miranda;
• Reunião no gabinete do vereador Arnaldo Faria de Sá, este último com
a assessoria.
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LEGISLATIVOS PELO BRASIL
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BOLETIM LEGISLATIVO PAULISTANO

Câmara debate carreira da GCM
A Câmara Municipal de São Paulo realizou a segunda Audiência Pública
do projeto de lei que versa sobre a carreira dos servidores da Guarda Civil
Metropolitana – GCM.
O projeto de lei de nº 292/2022 foi apresentado pelo Executivo Municipal e
tem como principal objetivo mudar a remuneração da GCM para o regime de
subsídio.
O projeto já foi aprovado em primeira votação em abril deste ano e já passou
por uma Audiência Pública na Comissão de Administração Pública.
Representantes da categoria se pronunciaram e reivindicaram do líder do
governo que a valorização incorpore outros níveis da carreira que não penas
o nível 1.
Veja aqui os principais debates envolvendo o projeto
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Câmara Municipal tem CPI para investigar violência
contra Pessoas Trans e Travestis
Pela primeira vez em sua história, a Câmara Municipal de São Paulo instalou,
em setembro de 2021, uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para
investigar a Violência Contra Pessoas Trans e Travestis. A Comissão é presidida
pela proponente, a vereadora Erika Hilton (PSOL). O vereador Eduardo
Suplicy (PT) ocupa a vice-presidência e para a relatoria foi eleita vereadora
Cris Monteiro (NOVO).
Já aconteceram diversas reuniões com oitivas de vítimas de transfobia, sendo
um deles no espaço das redes sociais e, na última sexta-feira, 13/05, foram
ouvidas as vítimas no sistema prisional, bem como os representantes de ONGs
de proteção a essas vítimas.

Acompanhe os trabalhos da CPI no link
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EVENTOS SINDILEX

Dentro da estratégia de realização de eventos com conteúdo que versam
sobre a realidade brasileira, o Sindilex organizou o Ciclo de Debates “Crise do
Capitalismo e Desenvolvimento Nacional”. Na quarta-feira próxima, dia 18/05,
às 19h30min, acontecerá o Bloco II do Ciclo, com o tema “O desenvolvimento
nacional é possível?”, com a presença do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu.
Esperamos você!

Assista no Youtube                                                     Assista no Facebook
Visite nosso site www.sindilex.org.br e saiba mais.
(11)

3104.1023

(11)

99607.9578

sindilex@sindilex.org.br

