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Boa noite a todos e todas! É uma honra estar aqui hoje, cercado por 

tantos líderes e membros dedicados da nossa comunidade sindical. 

Gostaria de agradecer ao vereador Reis e à Mesa por nos 

proporcionar esta oportunidade. Bem como a todos os filiados e 

colegas presentes por se juntarem a nós nesta noite especial.  

Quero agradecer ao Deus da Vida, que tem um projeto de vida plena 

para todos. Agradecer a iniciativa dos fundadores deste sindicato. Às 

diretorias das entidades irmãs Associações da Câmara e do Tribunal, 

que deram suporte inicial para a fundação do Sindilex. À diretoria da 

Fenastc, que foi grande incentivadora da formação de nosso 

sindicato. Às diretorias da Fenalegis, Conacate e Publica, que 

receberam a contribuição do nosso Sindicato para suas fundações. 

Não podemos esquecer dos presidentes anteriores, Antônio Carlos 

Fernandes, Marcos Alcyr e Sônia Alves, por sua dedicação e trabalho 

incansável de construção do Sindilex. Assim como a todos os 

membros da diretoria, funcionários e parceiros, atuais e anteriores, 

cujo empenho é inegável. 

A outorga desta Salva de Prata ao Sindilex é uma afirmação potente 

do valor e impacto de nossa luta. Luta como sindicato dedicado à 

defesa dos trabalhadores e apoio ao movimento social. Empenho 

para fortalecer e valorizar as carreiras públicas. Atuação para a 

formação de cidadãos com inserção e participação social. Defesa de 

um Estado com políticas públicas e acesso a serviços públicos de 

qualidade para todos. Este prêmio é uma prova de que nossos 

esforços são reconhecidos e valorizados. Ele nos dá motivação para 

continuarmos lutando pelos direitos dos trabalhadores e pela 

construção de uma sociedade mais democrática. 



Venho de uma tradição familiar de lutas. Desde cedo, ouvi histórias 

sobre a luta dos trabalhadores e a defesa da justiça social. Meu 

bisavô, Francisco Romão da Silva, foi sobrevivente de Canudos. 

Nessa cidade do sertão da Bahia, procurou-se construir uma 

sociedade mais justa, segundo relatos dos mais antigos. Seu filho, 

meu tio-avô, José Domingos da Silva, foi um líder sindical durante a 

época difícil da ditadura. Naquele período, o movimento sindical 

atuava de forma clandestina, segundo ele contava. Meu pai e meu 

tio foram militantes sindicais na Oposição Metalúrgica de São Paulo. 

Quando tinha apenas 14 anos, meu pai me levou para uma reunião 

no sindicato. Desde então, despertei para a importância do trabalho 

coletivo e para a luta por direitos. 

Após entrar no Tribunal de Contas, através de concurso púbico, tive 

oportunidade de conhecer o Sindilex. Acabei sendo atraído por seu 

espirito de lutas pelo coletivo. Sendo um sindicato de trabalhadores 

do setor público, tem compromisso de lutar por uma sociedade mais 

justa, onde todos tenham acesso a serviços públicos de qualidade. 

Com o passado de militância em minha família, eu tinha uma noção 

clara das causas que precisavam ser defendidas. Quando passei a 

participar do Sindilex, percebi que havia encontrado o lugar certo 

para continuar minha jornada de luta. Hoje, como dirigente do 

Sindilex, sinto-me honrado em poder dar continuidade à tradição da 

minha família e ao mesmo tempo trabalhar por aquilo em que 

acredito.  

Sou extremamente agradecido por estar aqui hoje e por ter a 

oportunidade de construir este sindicato. Desejo que o Sindilex 

continue a ser um espaço onde as pessoas possam se engajar e 

desenvolver sua consciência social. Desejo que se mantenha lutando 

na realização de um trabalho coletivo profundo. Que colabore na 



construção de um Estado de Bem-Estar Social, garantindo mais 

cidadania para o nosso povo. Que leve adiante a luta pela 

emancipação humana. E que motive mais pessoas a se juntar a nós, 

tornando nossos colegas servidores e a sociedade civil mais 

participativos. 

 

A luta continua! Por isso a vitória virá! 

Ousemos lutar, ousemos vencer! 

Obrigado por me ouvirem! 

 


