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São Paulo, 28 de abril 2022. 

 

Ofício Sindilex nº 027/2022 

 

Senhor Presidente, 

 

Tem este a finalidade de solicitar a V.Excia. a viabilidade de realização de concurso público para 

preenchimento de cargos vagos e daquels que vierem  a vagar, dentro do prazo de validade do 

concurso, do Quadro do Pessoal Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo. 

Para tanto, salientamos que os últimos concursos para preenchimento do quadro de Consultor 

Técnico Legislativo - Contador foi em 2008 e o concurso para preenchimento de cargos de nível 

médio e superior de outras áreas em 2013/2014. 

Lembramos que nesse período houve falecimentos e aposentadorias de servidores, além da 

expectativa de novas aposentadorias. Isto provoca redução do quadro de funcionários ativos 

efetivos, assim como solução de continuidade aos trabalhos em setores cujas atribuições são 

exclusivas de servidores efetivos. 

Destacamos que a realização do concurso público, ora solicitado, significará valorização do 

servidor e do serviço público. Além disso, trará renovação do quadro funcional e continuidade dos 

serviços de excelência que têm caracterizado as várias unidades da Câmara Municipal de São 

Paulo. 

Neste sentido, sugerimos estudo inicial de cargos vagos para preenchimento no QPL, bem como 

levantamento de servidores efetivos em condição de aposentadoria, permitindo assim uma ação 

concreta para a presente solicitação. 

  



  

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                     ORGANIZADOR DA 

 

 

 

Sede: Rua Japurá, 43 - sobreloja - Bela Vista - CEP 01319-030 - São Paulo - SP 

Telefones: (11) 3104-1023 / 3105-0063 - www.sindilex.org.br 

 

Sendo o que nos cumpria para o momento, aproveito para reiterar nossos protestos de elevada 

estima e distinta consideração. 

 

 

 

 
Daniel dos Santos 

Presidente 
 
 
 
 
Excelentíssimo Senhor 
Vereador Milton Leite 
DD Presidente da Câmara Municipal de São Paulo 
c/c. Senhor Secretário Geral Administrativo 
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