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Palavra do Presidente do Sindilex
Saudação ao dia do Servidor Público 

O dia do servidor público é comemorado no dia 28 de outubro. Isto 
ocorre porque no dia 28/10/1936 foi criado o Conselho Federal do 
Serviço Público Civil (CFSPC), através do art. 8º da Lei nº 284/36, 
durante o governo do Presidente Vargas.

Esse órgão teve como atribuições estudar e organizar os serviços 
públicos, assim como promover a realização de concursos públicos 
(art.10, alíneas “a” e “b”).

O sucessor do CFSPC foi o Departamento Administrativo do Serviço 
Público (DASP), criado em 1938 através do decreto-lei 579.

Denis Maracci Gimenez, Professor do Instituto de Economia da 
Unicamp, Pesquisador e Diretor do Cesit/IE/Unicamp, e Rodrigo 
Sabbatini, Professor de Economia e Diretor nas Faculdades de 
Campinas (Facamp) escrevem sobre a “Industrialização nacional e 
o protagonismo do Estado em dois tempos” (2020) e entendem que 
a atuação do DASP promoveu a organização racional do orçamento 
público e marcou a gênese da formação da moderna burocracia 
brasileira, isto é, dos atuais servidores públicos. 

Destacam que essa constituição é inspirada nas grandes reformas 
conduzidas pelo New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Assim, há 
uma inspiração na burocracia americana e não no fascismo europeu, 
tal como sugerido por alguns.

Além disso, o protagonismo do Estado brasileiro foi o elemento 
decisivo da exitosa estratégia de industrialização nacional, ocorrida 
no período de 1930 a 1970.



Tal protagonismo também se fez presente nas experiências de 
desenvolvimento econômico de países como Alemanha, Estados 
Unidos, França, Itália e Suécia.

Olhando esse histórico, podemos afirmar que o serviço público 
tem papel essencial na retomada de um projeto nacional. E o 
servidor público é agente importante nesse processo.

Parabéns a todos os servidores públicos!

O futuro do Brasil depende de todos nós e de nossa luta!

   Daniel Santos 

Leia mais em:

https://bit.ly/3bMopFh

GIMENEZ, D.; SABBATINI, R. Industrialização nacional e o protagonismo do 
Estado em dois tempos. Texto para Discussão nº 373. Campinas, SP: IE/
Unicamp. Fev. 2020. 

https://bit.ly/3bMopFh


DATA-BASE 2022

Sobre a Data Base de 2022, restam a ser atendidas as seguintes demandas 
dos servidores de nosso Sindicato:

Tribunal de Contas

1. A aprovação pela Câmara Municipal do projeto de lei do reajuste 
de 2022 (PL 325/2022). Ele constava da pauta da Sessão Plenária 
do dia 24 de agosto, mas não chegou a ser votado. Esse projeto 
representa o reajuste do período mar/2020 a fev/2022, concedendo 
o reajuste salarial em 11% a partir de março de 2022, com reajustes 
adicionais de 4,38% a partir de 1º de março de 2023 e 4,38% a 
partir de 1º de março de 2024. Tanto esse PL quanto o 293/2019 
aguardam o momento político adequado para voltar à pauta de 
votação. Isso deve ocorrer após a realização do segundo turno 
das eleições e quando existir entendimento adequado entre as 
lideranças partidárias para ocorrência de votações no Plenário na 
Câmara. O Sindilex está acompanhando as tramitações.   

2. A extensão do Auxílio-saúde aos aposentados: o Colegiado 
deve aprovar em breve uma Resolução regulamentando da Lei 
17.845/2022. A Administração do TCM está finalizando a Resolução 
para ser assinada pelos Conselheiros. A demora se deve à elaboração 
de solução de muitos detalhes. No caso do pagamento do Auxílio- 
saúde, o valor do mês de setembro deve ser atualizado no mês de 
outubro pelo TCM.

3. O mesmo ocorre com o Auxílio-alimentação: no mês de outubro 
deve ser pago o valor referente a outubro já atualizado, assim como 
a diferença da atualização referente a setembro.
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Câmara Municipal

1. O teletrabalho é um dos itens que tem sido tratado pelo Sindilex 
como pendência da data-base na Câmara Municipal. O Sindilex 
tem desenvolvido conversações com dirigentes da Câmara para 
buscar aperfeiçoamento do Ato do Teletrabalho, como a criação 
de um Comitê Gestor que possa analisar e propor diretrizes para 
aprimoramento do teletrabalho.

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

VISITAS E AGENDAS IMPORTANTES 

Tribunal de Contas

18, 19 e 20/outubro

O presidente do Sindilex, Daniel Santos, esteve presente no Tribunal de Contas 
e dialogou com servidores em diversos setores sobre a pauta da Data Base 
2022. Esteve presente também na Sessão Plenária do TCM do dia 19/10.

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

Câmara Municipal

18 e 19 /outubro

O presidente Daniel Santos e o vice-presidente Miguel Lima realizaram visitas 
aos setores da Câmara e conversaram com autoridades da Casa sobre temas 
de interesse dos servidores.



Gabinete de Vereadores

19 /outubro

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

• Vereador Jair Tatto, com a assessoria 
• Vereador Toninho Vespoli, com a assessoria.

OUTRA AGENDAS IMPORTANTES 

19 /outubro

O presidente Daniel Santos acompanhou o presidente do Sindcontas, Tedy 
Colombini, em reunião com o Deputado Carlos Giannazi na Assembleia 
Legislativa. Na pauta demandas dos servidores do TCE-SP.
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LEGISLATIVOS PELO BRASIL

Câmara Municipal de SP já está inscrevendo 
interessados no tema Orçamento da Cidade para 2023

A Câmara de Vereadores já apresentou calendário de Audiências Públicas de 
diversos projetos de lei, dentre eles o Projeto de Lei Orçamentário Anual para 
2023.

Veja o link: 
https://www.saopaulo.sp.leg.br/audienciaspublicas/

A primeira Audiência Pública do Orçamento está marcada para dia 26 de 
outubro, quarta-feira próxima. 

Para se inscrever, acesse pelo link abaixo:
https://www.saopaulo.sp.leg.br/audienciaspublicas/audiencia/fin02-26-10-
2022/

https://www.saopaulo.sp.leg.br/audienciaspublicas/
https://www.saopaulo.sp.leg.br/audienciaspublicas/audiencia/fin02-26-10-2022/
https://www.saopaulo.sp.leg.br/audienciaspublicas/audiencia/fin02-26-10-2022/
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TRIBUNAIS DE CONTAS PELO BRASIL

Continuam abertas as inscrições para o Curso de 
Especialização da Escola de Gestão e Contas do 
TCM-SP

A Escola de Gestão e Contas do TCM abre inscrições para processo de seleção 
para os Cursos de:

- Especialização em Formação do Estado: Ética e Filosofia Política – 50 
  (cinquenta) vagas

- Especialização em Políticas Públicas – 35 (trinta e cinco) vagas

- Especialização em Direito Administrativo – 35 (trinta e cinco) vagas

São 120 vagas no total e as inscrições devem ser realizadas no período de 05 
de outubro até o dia 04 de novembro de 2022, através do site oficial da 
Escola Superior de Gestão e Contas Públicas Conselheiro Eurípedes Sales.

Saiba mais em:

https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/pos-graduacao/processo-seletivo-
2022/3165-processo-seletivo-2022

https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/pos-graduacao/processo-seletivo-2022/3165-processo-seletivo-2022
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/pos-graduacao/processo-seletivo-2022/3165-processo-seletivo-2022


SINDILEX FIQUE POR DENTRO

SINDICALISMO PELO BRASIL

Pública lança Nota de Repúdio às agressões contra a 
Ministra do STF Carmen Lúcia

A Pública Central do Servidor lançou neste domingo (23/10) Nota de Repúdio 
às agressões praticadas pelo ex-Deputado Roberto Jefferson contra a Ministra 
Carmen Lúcia.

Usando de palavras de baixo calão, Jefferson ofende a honra da Ministra do 
STF, destilando todo o ódio e a misoginia próprios para os tenebrosos tempos 
atuais.

Veja a Nota no link:
https://publica.org.br/2022/10/23/publica-manifesta-repudio-em-favor-da-
ministra-carmem-lucia/

Como se não bastassem as ofensas, ainda se somam as bárbaras cenas de 
tiros de fuzil e três granadas lançadas por esse senhor contra os agentes 
da Polícia Federal que estavam no exercício de suas funções que consistia, 
naquele momento, em entregar um mandado de prisão e executar a prisão de 
Roberto Jefferson por desrespeitar as medidas restritivas da prisão domiciliar.

Leia mais em: 
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2022/10/23/roberto-jefferson-
ataca-policiais-federais-com-granadas-e-tiros-de-fuzil-e-se-entrega-apos-8-
horas-desrespeitando-ordem-do-stf.ghtml

O Sindilex é filiado à Publica e acompanha a nota.  

https://publica.org.br/2022/10/23/publica-manifesta-repudio-em-favor-da-ministra-carmem-lucia/
https://publica.org.br/2022/10/23/publica-manifesta-repudio-em-favor-da-ministra-carmem-lucia/
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2022/10/23/roberto-jefferson-ataca-policiais-federais-com-granadas-e-tiros-de-fuzil-e-se-entrega-apos-8-horas-desrespeitando-ordem-do-stf.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2022/10/23/roberto-jefferson-ataca-policiais-federais-com-granadas-e-tiros-de-fuzil-e-se-entrega-apos-8-horas-desrespeitando-ordem-do-stf.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2022/10/23/roberto-jefferson-ataca-policiais-federais-com-granadas-e-tiros-de-fuzil-e-se-entrega-apos-8-horas-desrespeitando-ordem-do-stf.ghtml
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SINDICALISMO PELO BRASIL

Conacate lança documento em defesa dos Agentes 
da PF que foram recebidos a tiros pelo ex-deputado 
Jefferson

A Conacate divulga Nota Pública em defesa dos Agentes da PF e chama as 
condutas do ex-deputado Roberto Jefferson de “ilegais e desacolhidas de 
moralidade”. E continua: “são mensagens contrárias ao convívio civilizado 
entre brasileiros, além de flagrante atentado à ordem pública e jurídica”. 

Leia a nota da Conacate em: 
https://www.facebook.com/conacate/photos/a.1082447291853469/53709
57556335733/?type=3

O Sindilex é filiado à Conacate e acompanha a nota.

https://www.facebook.com/conacate/photos/a.1082447291853469/5370957556335733/?type=3
https://www.facebook.com/conacate/photos/a.1082447291853469/5370957556335733/?type=3
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EVENTOS SINDILEX
O Sindilex irá realizar uma palestra com Mesa de Debates online sobre a 
PEC 32, no dia 25 de outubro, 19 horas com a ilustre palestra de Vladimir 
Nepomuceno.

VLADIMIR NEPOMUCENO é assessor parlamentar e consultor de entidades 
sindicais. É sócio-diretor da Insight Soluções e Assessoria. Servidor público 
federal aposentado, foi dirigente sindical, diretor do DIEESE/DF e do DIAP. 
Foi Diretor de Relações do Trabalho no Ministério do Planejamento, onde 
compôs a equipe de negociação com entidades de servidores.

Com o nome de “O papel do servidor na defesa do Estado – Na pauta: 
Reforma Administrativa e eleições”, o evento contará, ainda, com uma 
Mesa de Debates composta por José Gozze, Presidente da Pública Central do 
Servidor, Amauri Perusso, Presidente da Fenastc, Daniel Santos, Presidente 
do Sindilex. e João Gabriel, Presidente do Sindsep.

(11) 3104.1023         (11) 99607.9578 

sindilex@sindilex.org.br

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

ASSISTA 
AQUI

https://youtu.be/3fyD6SjlQ3Y
https://youtu.be/3fyD6SjlQ3Y

