
A PEC 32/2020, que trata da Reforma Administrativa apresentada pelo Governo
Federal, está em fase de audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania da Câmara dos Deputados. A última audiência está prevista para o
dia 14 de maio e o relator da proposta, deputado Darci de Matos (PSB/PR), garantiu
que o texto será aprovado ainda neste primeiro semestre e sem alterações.

Além dos parlamentares defensores e contrários à PEC, participam das audiências
entidades de servidores, de órgãos governamentais e acadêmicos. Nos debates
realizados até agora, os representantes do governo têm defendido que a PEC irá
otimizar os trabalhos, diminuir os gastos com pagamento de pessoal e modernizar o
Estado. Esses argumentos têm sido refutados por diferentes entidades que apontam
a inconstitucionalidade da PEC 32, uma vez que fere a autonomia dos Três Poderes,
ao prever autoridade em excesso para o Executivo, e ao direito adquirido da
estabilidade dos servidores públicos.

Também foi levantada a questão do momento inapropriado para a discussão da
Reforma, já que a pandemia impede a participação presencial e, consequentemente,
o envolvimento dos servidores e da população em geral nos debates. Foi exigido
ainda que o governo apresente dados seguros que comprovem a necessidade da
execução da Reforma nos moldes propostos.

Depois de passar pelo CCJ, a proposta ainda precisará ser analisada por uma
comissão especial e, em seguida, em dois turnos pelo Plenário. O relator Darci de
Matos declarou que a PEC 32 será aprovada, com o texto original, já que, segundo
ele, haveria 350 votos a favor da proposta na Câmara. É importante lembrar que o
presidente da Câmara é Arthur Lira, aliado do governo, que se comprometeu em
priorizar a reforma administrativa.
 
A Frente Servir Brasil segue em busca das 171 assinaturas necessárias para validar
o texto substitutivo à PEC 32, elaborado pela Frente e pelo Fonacate (Fórum
Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado). O substitutivo prevê
estabilidade para todos, ingresso por concurso público, estágio probatório de 3 anos,
impedimento de terceirização irrestrita e apadrinhamento, além da manutenção da
exclusividade de 50% dos cargos de liderança e assessoramento para servidores de
carreira.
 
O momento, portanto, é de mobilização e luta para impedir a aprovação da PEC 32
a toque de caixa, sem a discussão necessária com os principais envolvidos, que são
os servidores, e na ausência de um debate amplo com a sociedade, que arcará com
os custos de uma reforma que vai precarizar ainda mais o serviço público no país.
 
Mais informações na reportagem do Fonacate e no site da Câmara.
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Reforma Administrativa segue em
tramitação no Congresso. É preciso resistir.

SindCVM realiza pesquisa

Os servidores que ingressaram no serviço público federal antes de 2013, no regime
antigo de previdência, e optaram por migrar para o de previdência complementar
(com ou sem adesão à Funpresp), têm direito ao "Benefício Especial" quando se
aposentar. O benefício equivale a uma parcela compensatória pelo tempo
contribuído no regime antigo.cal onde haja tolerância, respeito e produtividade.
Contamos com a sua participação!  

https://fonacate.org.br/noticia/politica/justica-fonacate-e-frente-servir-brasil-cobram-novamente-dados-que-fundamentam-reforma-administrativa/?utm_source=Ativos+-+atualizada+em+09%2F04%2F2021&utm_campaign=b52740fe21-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_22_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bcf9da6f7c-b52740fe21-
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2262083?utm_source=Ativos+-+atualizada+em+09%2F04%2F2021&utm_campaign=b52740fe21-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_22_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bcf9da6f7c-b52740fe21-


Com apoio jurídico do SindCVM, um grupo de servidores está se organizando para
entrar com um pedido administrativo e depois judicial para que a CVM/União calcule
o valor desse benefício na data da opção pela migração. Algumas instituições, como
STF e MPU, calculam de ofício esse valor para todos que solicitam a migração. O
Executivo, porém, não tem realizado esse cálculo.

Saber o valor do Benefício (que será corrigido da data da migração até a
aposentadoria) é um direito do servidor e reduz a incerteza sobre a remuneração
que será recebida como aposentadoria.

Se você migrou para o novo regime e é filiado, entre em contato conosco pelo e-mail
contato@cvm.gov.br ou pelo WhatsApp (+55 21 97604-1826), manifestando
interesse em participar. O trabalho será conduzido pela assessoria jurídica do
sindicato e não haverá custo para filiado.

 Assembleia no fim do mês

A Assembleia Geral Ordinária do SindCVM será realizada no dia 26 de maio. Na
ocasião, vamos realizar a apreciação de contas do exercício anterior e tratar da
eleição dos membros do Conselho Eleitoral. Também será discutida a proposta do
sindicato de redução da mensalidade de 0,7% sobre o total dos vencimentos para
0,5%.

A Assembleia irá acontecer de forma virtual por meio da plataforma Teams. O link e
o Edital de Convocação seguirão por e-mail. Sua participação é muito importante!

Contamos com você para entender melhor
o nosso ambiente de trabalho

NA pesquisa elaborada pelo SindCVM para saber como está nosso ambiente de
trabalho seguiu para a caixa de e-mail dos servidores. Ao responder ao questionário
cada um de vocês estará nos ajudando a obter uma fotografia do nosso ambiente
laboral de forma que possamos, a partir desse retrato, pensar em estratégias
conjuntas junto à autarquia para promover mais qualidade de vida para todos os
servidores.

Os dados serão analisados em conjunto por uma equipe especializada contratada
para garantir autonomia e confidencialidade em todo processo. Ninguém terá acesso
às respostas individuais. Todas serão tratadas em conjunto sendo impossível a
identificação do servidor. A pesquisa estará disponível até domingo, dia 09.
Contribua com mais essa ação do nosso sindicato.

Saudades dessa aglomeração festiva

Como é bom lembrar de momentos compartilhados com quem a gente ama, não é?
E nesse momento tão difícil que vivemos, nada melhor que a leveza das crianças
para nos dar esperança de que dias melhores virão. Com todos vacinados,
poderemos confraternizar em família novamente em eventos como esses.
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