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ATIVIDADES REALIZADAS PELO SINDILEX
 

Data-base 2022

Em Assembleia realizada em 14 de fevereiro passado, a categoria definiu a 
pauta de reivindicações da Data-base 2022.

Durante os meses de fevereiro a abril, o Sindilex realizou tratativas com 
as administrações da Câmara Municipal e do TCM para atendimento das 
demandas dos servidores.

A Assembleia do dia 09 de maio retirratificou a pauta de reivindicações, 
considerando as propostas apresentadas pelas Administrações.

As pautas de reivindicações do Sindilex podem ser vistas em:

Acesse as pautas de reivindicações do Sindilex

Tribunal de Contas: Campanha Salarial 2022
O Sindilex continua lutando pela aprovação dos itens da campanha salarial 
para o ano de 2022 dos servidores do Tribunal de Contas.

No dia 04 de maio, a presidência do TCM protocolou o projeto de lei PL 
325/2022, que trata da recomposição inflacionária relativa ao período 
março/2019 a fevereiro/2022, no valor de 20,94%, parcelando da seguinte 
forma:

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


a Salarial 2022

•	 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.

Durante os meses de maio e início de junho, o Sindilex realizou visitas aos 
gabinetes de vereadores, em especial os de lideranças partidárias (vide boletim 
atual e anteriores). Nessas visitas, o Sindilex tem defendido a aprovação do 
PL 325/22, assim como a aprovação dos demais projetos de equiparação 
dos servidores do TCM com os da Câmara, quais sejam os PLs 118/2019 e 
293/2019.

Além disso, o Sindillex tem mobilizado os servidores e esses, em especial os 
servidores do TCM, têm marcado presenças na Câmara Municipal e no início 
da sessão plenária do TCM. Tais atividades têm o objetivo de demonstrar 
preocupação com a reposição da inflação, considerando que o projeto de lei 
está em descompasso com o PL dos servidores da Câmara Municipal que já 
foi aprovado e publicado.

No dia 08/06/2022, o projeto de lei do reajuste dos servidores do TCM 
(PL 325/2022) foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e Legislação 
Participativa (CCJ) da Câmara.

Na quarta-feira, dia 15/06/2022, o PL deu entrada na Comissão de 
Administração Pública, comissão na qual tramitará nos próximos dias. 

No dia 20 de junho, o Sindilex, em conjunto com as entidades Astcom e 
Audtcm, realizou reunião com o Conselheiro Roberto Braguim. Na pauta, 
os projetos de lei de interesse dos servidores do TCM que tramitam 
na Câmara. O Conselheiro demonstrou-se empenhado nas tratativas 
necessárias junto aos vereadores para que os projetos sejam aprovados. 
Além disso, sinalizou com a possibilidade de, em breve, levar ao Pleno para 
julgamento as contas da Câmara Municipal que estão sob sua relatoria.



No dia 21 de junho, o Sindilex, em conjunto com as entidades Astcom e 
Audtcm, reuniu-se com o Conselheiro Eduardo Tuma. Na reunião foram 
discutidas as possíveis medidas para aprovação dos projetos de lei. 
O Conselheiro se mostrou empenhado nas tratativas necessárias junto aos 
vereadores para que os projetos sejam aprovados. Informou também que 
conversará com a Presidência do TCMSP para que se possa construir, em um 
único Projeto substitutivo, todos os PLs do TCM. Isto se somaria ao esforço 
para que também se realizem os julgamentos das contas da Câmara Municipal 
no TCMSP e do TCMSP na Câmara.

Câmara Municipal: Publicação da Lei do Reajuste

No dia 22 de junho foi publicada a Lei 17.816/2022 (PL 319/22 da Mesa 
Câmara), a qual concede reajuste para os servidores da Câmara, referente ao 
período março/2019 a fevereiro/2022. O projeto foi promulgado pela Câmara 
a partir da devolução do Executivo para este fim.



SINDILEX FIQUE POR DENTRO

Reuniões

Plantão de Dúvidas da 
Previdência Complementar

Na terça-feira (21/06), houve o Plantão de Dúvidas sobre a adesão ao 
Sampaprev (Previdência Complementar) com os advogados do escritório 
Innocenti. Estiveram presentes cerca de 30 servidores. O vice-presidente 
Miguel Lima e tesoureiro Aldo Cuomo abriram a reunião. Os advogados 
fizeram uma breve explanação sobre a adesão à previdência complementar. 
Os servidores apresentaram questões que foram prontamente respondidas 
pelos advogados.

O Sindilex tem realizado tais plantões para esclarecer os servidores sobre as 
vantagens ou não da migração ao Sampaprev.
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VISITAS AOS SETORES TCM/SP E CÂMARA/SP

Tribunal de Contas

20 e 22/junho

O presidente do Sindilex Daniel Santos esteve presente no Tribunal de 
Contas em vários setores da administração 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

21/junho

O presidente Daniel Santos e o vice-presidente Miguel Lima realizaram 
visitas aos setores da Câmara momentos em que conversaram com os 
servidores sobre as reivindicações da data-base 2022.

Gabinetes de vereadores

Para tratar das pautas de reivindicações, o Sindilex tem promovido 
reuniões e visitas aos gabinetes de vereadores.

22/maio 

Reunião no gabinete do vereador Arselino Tatto, com a assessoria.
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LEGISLATIVOS PELO BRASIL

BOLETIM LEGISLATIVO PAULISTANO

Consta nas pautas de tramitação da Câmara Municipal o Projeto de Lei 
573/2021, de autoria dos Vereadores Cris Monteiro (NOVO) e Rubinho Nunes 
(UNIÃO), que autoriza o Poder Executivo a implementar o sistema de gestão 
compartilhada em escolas de ensino fundamental e médio da rede pública 
municipal de ensino em parceria com organizações da sociedade civil sem 
fins lucrativos, e dá outras providências.

Tal projeto autoriza o Poder Executivo a contratar Organizações Sociais para 
atuarem nos setores administrativos das Escolas Municipais. Para tanto, 
deixa de contratar via concursos públicos, terceirizando áreas importantes da 
Educação e criando diferenciação entre o servidor concursado e o funcionário 
contratado pela OS, como já acontece na Saúde.

Por pressão dos sindicatos de servidores municipais e dos movimentos de 
educação, os vereadores adiaram a votação do PL 573, que estava marcada 
para esta semana, para o início de agosto.

Foi publicado no DOC de 23/06, a convocação de Audiência Pública 
semipresencial do referido PL no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes para o dia 09 de agosto às 11 horas.

Conheça o conteúdo do projeto, clicando em:
https://www.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/projeto/PL0573-2021.pdf

https://www.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/projeto/PL0573-2021.pdf
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TRIBUNAIS DE CONTAS PELO BRASIL

Grupo da Atricon discute propostas para 
o transporte urbano

Nos dias 13 e 14/06 estiveram reunidos no Tribunal de Contas do Município 
de São Paulo (TCM-SP) os integrantes do GT-Transportes da Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). O grupo de trabalho 
foi criado com o objetivo de oferecer contribuições do Sistema de Controle 
Externo para o serviço de transporte coletivo urbano por ônibus. Do TCM-
SP participaram o assessor da presidência Lívio Mário Fornazieri, além dos 
auditores Antônio Almeida de Souza e Adriano Menezes.

Leia mais em: https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/46989

Sessão Plenária do TCM-SP

Na sessão plenária do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP), 
realizada na quarta-feira (15/06), o Colegiado autorizou a retomada do edital 
de concorrência proposto pela Secretaria Municipal de Habitação (Sehab). 
Tal concorrência visa contratação de empresa ou consórcio de empresas 
de serviços técnicos profissionais especializados em engenharia consultiva 
para o apoio ao gerenciamento e fiscalização, abrangendo as etapas de 
planejamento, projetos e obras destinados à implantação de programas de 
infraestrutura pública e urbana, condominial e de edifícios residenciais de 
interesse social (HIS) na cidade de São Paulo.

https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/46989
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SINDICALISMO PELO BRASIL

Reunião da Fenalegis

No dia 20 de junho ocorreu reunião da Diretoria Executiva Federação Nacional 
dos Servidores dos Legislativos e Tribunais de Contas Municipais (Fenalegis), 
entidade à qual o Sindilex é filiado. O presidente da Fenalegis, Eduardo Carrion, 
também Secretário-Geral do Sindilex conduziu a reunião, que contou com a 
seguinte pauta: 

1) Previsão Orçamentária 2022 
2) Relatório de Receitas x Despesas Mensais 
3)	Capitação de Receitas
4) Congresso Nacional – Araçatuba-SP 
5) Assuntos Diversos

Live da Pública

No dia 20 de junho, a Pública Central do Servidor, entidade a que o Sindilex 
filiado, realizou debate sobre Conjuntura Política Brasileira. No debate tratou-
se da construção da correlação de forças e necessidade de um novo desenho 
institucional no Poder Legislativo e sobre a Economia Brasileira e os cenários 
possíveis pós-eleições 2022. 

Se você perdeu, assista aqui:

          Youtube                                                                        Facebook

https://www.youtube.com/c/P%C3%BAblicaCentraldoServidor
https://www.facebook.com/publicacentraldoservidor
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OUTRAS ATIVIDADES SINDILEX

Auditoria Cidadã da Dívida entrega Carta Aberta 
a todos os partidos políticos do Brasil

A Auditoria Cidadã da Dívida entregou a todos os partidos políticos brasileiros 
Carta Aberta em que aponta a dívida pública como principal empecilho ao 
desenvolvimento socioeconômico do país. 

A proposta é para que os partidos distribuam aos seus candidatos tanto à 
Presidência da República e Governos, quanto aos Legislativos (Câmara Federal, 
Senado e Assembleias Legislativas). 

Junto à Carta Aberta segue, em forma de Anexo, um Questionário a 
ser preenchido pelos candidatos sobre as graves consequências desse 
endividamento público para a sociedade e contendo perguntas que visam 
avaliar o preparo em relação aos reais problemas econômicos do país e o 
posicionamento de cada um sobre o tema.

As respostas ficarão registradas no site da ACD (auditoriacidada.org.br) e 
deverão ser divulgadas a todos(as) cidadãos(ãs) para conscientização antes 
do voto nas eleições.

O Núcleo São Paulo da Auditoria Cidadã da Dívida, que é integrado por 
diretores do Sindilex, participa dessa campanha de conscientização do voto.

Conheça o conteúdo da Carta Aberta e do Anexo – Questionário clicando em:

CARTA ABERTA DIRIGIDA A TODOS OS PARTIDOS POLITICOS

QUESTIONARIO ANEXO A CARTA ABERTA

https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2022/06/CARTA-ABERTA-DIRIGIDA-A-TODOS-OS-PARTIDOS-POLITICOS.pdf
https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2022/06/QUESTIONARIO-ANEXO-A-CARTA-ABERTA-dirigida-a-todos-os-partidos-politicos.pdf


(11) 3104.1023         (11) 99607.9578 

sindilex@sindilex.org.br

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

SINDILEX FIQUE POR DENTRO

ARTIGOS

A dor de muitos é o lucro de poucos

Empresas dos setores de alimentos, de medicamentos, de energia e de 
tecnologia tiveram imensos lucros durante a pandemia de COVID-19, em boa 
parte às custas do sofrimento de quem tem dificuldades de pagar por uma 
refeição, uma conta de luz, um medicamento.

Nosso relatório Lucrando com a Dor, lançado por ocasião da segunda reunião 
do Fórum Econômico Mundial de 2022, realizada em maio, mostra como as 
desigualdades, que já eram extremas antes da pandemia, atingiram novos 
patamares históricos.

Baixe o relatório completo no endereço:

https://www.oxfam.org.br/justica-social-e-economica/forum-economico-
de-davos/lucrando-com-a-dor/?utm_campaign=lucrando_com_a_
dor&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

http://www.sindilex.org.br
https://www.oxfam.org.br/justica-social-e-economica/forum-economico-de-davos/lucrando-com-a-dor/?utm_campaign=lucrando_com_a_dor&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.oxfam.org.br/justica-social-e-economica/forum-economico-de-davos/lucrando-com-a-dor/?utm_campaign=lucrando_com_a_dor&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.oxfam.org.br/justica-social-e-economica/forum-economico-de-davos/lucrando-com-a-dor/?utm_campaign=lucrando_com_a_dor&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

