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ATIVIDADES REALIZADAS PELO SINDILEX
 

Data-base 2022

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

Durante os meses de fevereiro a abril, o Sindilex realizou várias tratativas com 
as administrações da Câmara Municipal e do TCM visando à aprovação dos 
itens da pauta da Data Base.

A Assembleia da categoria do dia 09 de maio retirratificou a pauta de 
reivindicações, considerando as propostas apresentadas pelas Administrações.
A pauta de reivindicações da Data Base do Sindilex pode ser vista em:

Acesse as pautas de reivindicações do Sindilex

Tribunal de Contas: Campanha Salarial 2022
A campanha salarial para o ano de 2022 dos servidores do Tribunal de Contas 
continua em andamento.

O projeto de lei do reajuste dos servidores (PL 325/2022) está tramitando nas 
Comissões Legislativas da Câmara Municipal de SP. Na quarta-feira, 10/08, 
o projeto foi aprovado pela Comissão de Administração Pública, com votos
favoráveis de 5 vereadores e votos contrários dos Vereadores Fernando 
Holiday e Luiz Proteção animal, este último substituindo o Vereador Milton 
Ferreira. 

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


O Sindilex acompanhou a votação na Comissão e foi o responsável por articular 
a nomeação do Vereador Arselino Tatto como relator do projeto. 

Histórico 

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%, 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.

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

Além disso, os servidores do TCM promoveram mobilizações, atendendo às 
convocações do Sindilex, com presenças na Câmara Municipal e no início da 
sessão plenária do TCM. Essas atividades visaram demonstrar preocupação 
com a reposição da inflação e com a necessária paridade de trâmite com o 
projeto de reajuste dos servidores da Câmara Municipal.

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).

No dia 15/06/2022, o PL 325/2022 deu entrada na Comissão de Administração 
Pública.



Câmara Municipal: Teletrabalho

Dos itens da pauta de reivindicações de 2022 relativos aos servidores da CMSP, 
já foram conquistados o reajuste, através da Lei 17.816/2022 (PL 319/22), 
assim como as atualizações dos auxílios-alimentação, refeição e saúde.

Por isso o Sindilex está trabalhando outros itens da pauta de demanda como 
teletrabalho e concurso dessa Casa Legislativa.

No caso do teletrabalho, o Sindilex formou Comissão composta por membros 
da diretoria, presidida pelo vice-presidente Miguel Lima. Tal Comissão 
acompanhará a implementação do teletrabalho definitivo e apresentará 
propostas de aperfeiçoamento do Ato nº 1.495/20, que dispõe sobre a 
matéria.

Quanto ao concurso, o Sindilex tem promovido reuniões com gestores 
da Câmara no sentido defender a sua importância, considerando as 
aposentadorias e outras vacâncias.

O Sindilex, em conjunto com as entidades Astcom e Audtcm, promoveu 
reuniões com os conselheiros do TCM, visando demonstrar preocupação 
com a questão da aprovação dos projetos de lei (PLs) 325/2022, 118/2019 e 
293/2019, conforme a seguir:

20	de	junho	     Conselheiro Roberto	Braguim.

21	de	junho      Conselheiro Eduardo	Tuma.

30	de	junho      Conselheiro Maurício Faria.
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VISITAS AOS SETORES TCM/SP E CÂMARA/SP

Tribunal de Contas

10/agosto

O presidente do Sindilex, Daniel Santos, esteve presente no Tribunal 
de Contas e acompanhou a Sessão Plenária do TCM. Aproveitou para 
conversar com os servidores nos setores do Tribunal.

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

Gabinetes de vereadores

Para tratar das pautas de reivindicações, o Sindilex tem promovido 
reuniões e visitas aos gabinetes de vereadores. Desta feita, o Sindilex 
priorizou os vereadores membros da Comissão de Finanças e Orçamento, 
comissão para a qual foi encaminhado o projeto do reajuste do TCM.

11/agosto	

• Vereador Isac Félix  

• Assessoria do vereador Jair Tatto

• Assessoria do vereador Atílio Francisco

• Assessoria do vereador Dr.	Sidney	Cruz

• Assessoria da vereadora Elaine	do	Quilombo	Periférico

• Assessoria da vereadora Erika Hilton  
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LEGISLATIVOS PELO BRASIL 

BOLETIM LEGISLATIVO PAULISTANO

Está em pauta na Câmara Municipal de São Paulo o Projeto de Lei 428/22, que 
dispõe sobre a adoção de medidas destinadas à valorização dos servidores 
municipais, institui o Plano de Modernização do Sistema de Fiscalização de 
Atividades Urbanas e a Orientação de Atividades Urbanas, na forma que 
especifica, e dá outras providências. 

O projeto reestrutura várias carreiras de nível superior do Executivo, mas, 
sobretudo, altera o regime de remuneração para subsídio.

A votação do projeto foi adiada para terça-feira próxima (16/08) e seu debate 
no Plenário causou várias polêmicas e conflitos entre os vereadores, em 
especial entre o Vereador Fernando Holiday (NOVO) - que afirmou que “os 
sindicatos promovem vagabundagem” - e a Vereadora Juliana Cardoso (PT). 

Tal bate boca pode ser visto em reportagens da grande imprensa, como esta: 
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2022/08/11/
vereadora-ret ira-microfone-apos-hol iday-acusar-s indicatos-de-
vagabundagem.htm

Conheça o texto do substitutivo do governo ao PL 428/22 clicando em:
https://www.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/substitutivo/SPL0428-2022-1.
pdf

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2022/08/11/vereadora-retira-microfone-apos-holiday-acusar-sindicatos-de-vagabundagem.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2022/08/11/vereadora-retira-microfone-apos-holiday-acusar-sindicatos-de-vagabundagem.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2022/08/11/vereadora-retira-microfone-apos-holiday-acusar-sindicatos-de-vagabundagem.htm
https://www.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/substitutivo/SPL0428-2022-1.pdf
https://www.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/substitutivo/SPL0428-2022-1.pdf
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LEGISLATIVOS PELO BRASIL 

Audiência Pública na Câmara Municipal de Araçatuba

No dia 11 de agosto, a Câmara Municipal de Araçatuba sediou Audiência 
Pública com o tema: “Dívida Pública no Brasil: Como financiar obras e serviços 
municipais”.

O evento foi organizado pela Fenalegis (Federação Nacional dos Servidores 
dos Legislativos e Tribunais de Contas Municipais), pela Conacate 
(Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado) e pelo 
Movimento Basta.

O economista David Deccache, assessor econômico na Câmara dos 
Deputados, participou como palestrante.

O evento contou com a participação do presidente da Fenalegis, Eduardo 
Carrion Silva e dos diretores da Conacate, José Eduardo Rangel, Amauri 
Perusso e Joaquim Goma.

Se você perdeu, ainda pode ver no link: 
https://youtu.be/AmPO5u_m7WM

https://youtu.be/AmPO5u_m7WM
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TRIBUNAIS DE CONTAS PELO BRASIL

Registro Sindical do Sindcontas/SP

O Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
– Sindicontas/SP conquistou o registro sindical para representar a categoria 
dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, temporários e 
exclusivamente em comissão, ativos ou aposentados do quadro de 
funcionários da Corte de Contas do Estado de São Paulo.

O registro foi deferido em decisão da Coordenadoria Geral do Registro 
Sindical, publicado no Diário Oficial da União de terça-feira, 09/08/2022, 
Seção 1, página 150.

O Sindilex parabeniza o Sindicontas pela conquista e deseja ao Presidente, 
Senhor Tedy Colombini, uma gestão profícua e consagradora dessa vitória.
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TRIBUNAIS DE CONTAS PELO BRASIL

TCMSP divulga Relatório de Atividades

A partir deste ano o Tribunal de Contas do Município de São Paulo 
(TCMSP) passa a disponibilizar à sociedade o seu Relatório de Atividades.

Nesse relatório são apresentadas aos órgãos da gestão pública as ações 
de controle externo e fiscalização realizadas pela Corte de Contas no 
ano anterior.

O documento esclarece quais as competências do Tribunal, sua organização, 
gestão orçamentária e práticas de controle interno. Apresenta ainda as 
atividades administrativas, seus canais de relacionamento institucional 
e as atividades da Escola de Gestão e Contas, entre outras informações. 

Veja o relatório completo em:  

https://bit.ly/3QoGafH

Veja a versão reduzida e simplificada:  

https://bit.ly/3w5aKTy

https://bit.ly/3QoGafH
https://bit.ly/3w5aKTy
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SINDICALISMO PELO BRASIL

VII Congresso da Conacate

O “VII Congresso Nacional da Conacate – O Brasil que queremos” foi realizado 
nos dias 3 e 4 de agosto de 2022, no Auditório Freitas Nobre da Câmara dos 
Deputados. Tendo contado muitos debates. Ao final, foi publicada a “Carta de 
Brasília 2022 – Conacate” – O Brasil Que Queremos! Para Viver com Dignidade 
e Esperança. 

“Somos brasileiros em luta pela reconstrução da nação. Desfazer o desmonte 
do Estado. Defender o serviço público em prol da sociedade e em harmonia 
com o necessário empreendedorismo. Organizar as carreiras e atividades 
típicas de estado. Construir uma sociedade mais inclusiva e igualitária!”.

Leia a íntegra da “Carta de Brasília 2022 – Conacate” em:  
https://bit.ly/3QGVmor
Se perdeu, assista aos debates em:
https://www.facebook.com/conacate
https://www.youtube.com/c/Conacate

E, finalmente, no dia 21/08, os congressistas decidirão sobre o documento 
guia para esta conjuntura contendo reflexões e as bandeiras de luta da Pública. 
Tal documento se chamará Carta de São Paulo da Pública Central do Servidor.

https://bit.ly/3QGVmor
https://www.facebook.com/conacate
https://www.youtube.com/c/Conacate


EVENTOS SINDILEX 
(Aconteceu)

04/agosto

A Escola Sindilex lançou o II Ciclo de Debates na quinta-feira, 04/08, com o 
tema “Desdobrando a crítica do valor: com Marx para além de Marx”.

O primeiro Bloco deste Ciclo intitulado de “O duplo Marx”, contou com a 
palestra de Maurílio Botelho, professor de Geografia Urbana da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), e com os comentários de Adriano 
Camargo, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.

Se perdeu, assista em: 
https://www.youtube.com/watch?v=_2kxHZwQCww 

11/agosto

O segundo Bloco, com o tema “Territorialização	 do	 capital,	 formação	 do	
Estado nacional e categorial” ocorreu na última quinta-feira, 11/08, e contou 
com a palestra de Carlos de Almeida Toledo, prof. Doutor do Departamento de 
Geografia da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da USP, Vice- 
coordenador do Laboratório de Geografia Urbana (Labur) e Conselheiro do 
Núcleo de Economia Solidária da USP. Também contou com os comentários 
de Adriano Camargo. 

Se perdeu, assista em:  
https://www.youtube.com/watch?v=Z1xGctfqfFA 
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https://www.youtube.com/watch?v=_2kxHZwQCww 
https://www.youtube.com/watch?v=Z1xGctfqfFA 


PRÓXIMO EVENTO

 

17/agosto	(quarta-feira),	às	19h30

O terceiro Bloco será com a professora Taylisi Leite, Doutora em Direito 
Político e Econômico pela UPM, mestre em Direito pela UNESP e autora de 
diversos livros e artigos, com destaque para “Crítica ao feminismo liberal: 
valor clivagem e marxismo feminista”, que abordará o tema “O	 valor-
clivagem	 e	 a	 saída	 da	 sociedade	 patriarcal	 produtora	 de	 mercadorias”. 
Tal bloco também contará com os comentários de Adriano Camargo. 

Não perca! 

SINDILEX FIQUE POR DENTRO

ASSISTA 
AQUI

https://www.youtube.com/watch?v=tKnFyFPICAw
https://www.youtube.com/watch?v=tKnFyFPICAw
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OUTRAS ATIVIDADES SINDILEX

Campanha pelo Limite dos Juros

A Auditoria Cidadã da Dívida lançou, em 18 de julho/22, a Campanha Nacional 
pelo Limite dos Juros no Brasil intitulada “Limite dos Juros tem que virar Lei”.

Uma das atividades da campanha foi a elaboração e entrega, na Câmara 
Federal e no Senado, de propositura que contém dispositivos sobre o limite 
dos juros no país. 

Tal propositura foi aprovada na Comissão de Legislação Participativa da 
Câmara de Deputados e foi transformada no projeto de lei complementar 
PLP 104/22.

Esta é uma campanha popular que deve ser abraçada por todas as brasileiras e 
brasileiros, pois os juros abusivos atingem e exploram as famílias, a indústria, 
o comércio e os serviços e é o principal fator de explosão da dívida pública no 
Brasil servindo, apenas, aos interesses das instituições financeiras.

O Núcleo São Paulo da Auditoria Cidadã 
da Dívida que conta com a coordenação 
da diretora de Comunicação do 
Sindilex, Sônia Alves, bem como com a 
participação do Presidente Daniel Santos 
e do Vice-Presidente Miguel Lima, fará o 
lançamento da campanha no Estado de 
São Paulo no dia 24	de	agosto	de	2022,	
às	 9h30min,	 em	 evento	 que	 pode	 ser	
assistido	pelos	links	abaixo:
facebook.com/auditoriacidada.pagina
youtube.com/auditoriacidadadadivida
youtube.com/c/TVSINDILEX

https://www.facebook.com/auditoriacidada.pagina/
https://www.youtube.com/auditoriacidadadadivida
https://www.youtube.com/c/TVSINDILEX
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ARTIGOS

O Endividamento das Famílias e Expropriação Salarial no 
Brasil: o motor da acumulação financeira na pandemia e 
além
Por Denise Lobato Gentil e Miguel Bruno

O capítulo investiga o endividamento das famílias pobres e de classe 
média no Brasil nos anos 2005-2021. O argumento central é de que o 
superendividamento é a saída encontrada pelas famílias para a perda de renda 
em consequência da redução dos salários, alto desemprego e subemprego, 
desmantelamento das leis trabalhistas e desmonte do sistema de proteção 
social. Ao serem constrangidas ao endividamento as famílias são apanhadas 
na armadilha dos juros escorchantes cobrados pelo crédito à pessoa física 
em um mercado bancário altamente concentrado, o que representa 
uma das manifestações mais perversas do processo de financeirização. 

O capítulo faz uma interpretação histórica da dinâmica do crédito no período 
pós-fordista para identificar as causas do endividamento. Analisa os principais 
indicadores de crédito e endividamento entre 2005-2021 e detalha as 
modalidades de crédito e taxas de juros a que as famílias estão submetidas, em 
relação de elevada assimetria e vulnerabilidade frente ao mercado financeiro.

Leia	 o	 artigo	 completo	 a	 partir	 da	 página	 420	 do	 Caderno	 “Dominância	
Financeira	e	Privatização	das	Finanças	Públicas	no	Brasil”	que	você	acessa	
pelo	link:
h t t p s : / / w w w. s i n d i l ex . o r g . b r / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 2 / 0 6 /
Domina%CC%82ncia-Financeira-e-Privatizac%CC%A7a%CC%83o-das-
Financ%CC%A7as-Pu%CC%81blicas-no-Brasil.pdf

Caderno Dominância Financeira e Privatização das Finanças Públicas no 
Brasil. Organizadores Rudnei Marques e José Celso Cardoso Júnior. Realização 
Fonacate

https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2022/06/Domina%CC%82ncia-Financeira-e-Privatizac%CC%A7a%CC%83o-das-Financ%CC%A7as-Pu%CC%81blicas-no-Brasil.pdf
https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2022/06/Domina%CC%82ncia-Financeira-e-Privatizac%CC%A7a%CC%83o-das-Financ%CC%A7as-Pu%CC%81blicas-no-Brasil.pdf
https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2022/06/Domina%CC%82ncia-Financeira-e-Privatizac%CC%A7a%CC%83o-das-Financ%CC%A7as-Pu%CC%81blicas-no-Brasil.pdf


MARQUE NA SUA AGENDA
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(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

