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Os efeitos da campanha do SindCVM “Concurso Público Já” começam a aparecer.
A diretoria do sindicato se reuniu, na última sexta-feira (18), com o presidente da
CVM, João Pedro Nascimento, para discutir, principalmente, a realização do
concurso. O SindCVM já havia participado de um encontro com Nascimento em
agosto passado, pouco depois dele assumir a presidência da autarquia, para
apresentar uma série de reivindicações entre elas a da necessidade urgente de
realização do certame, uma vez que o último aconteceu há mais de uma década.
No encontro da semana passada, o presidente garantiu que, conforme acordado na
reunião anterior, a Administração da CVM deu prosseguimento a todos os trâmites
necessários para que o concurso se torne uma realidade e que, para o próximo
governo, faltará apenas a assinatura da autoridade responsável, hoje representada
pelo Ministério da Economia.

De posse dessas informações, o Presidente do SindCVM, Oswaldo Molarino, o
Diretor de Relações Institucionais e Parlamentares, Carlos Butler, e a Diretora
Administrativa, Roselene Candida, estão em Brasília para uma série de reuniões
com parlamentares e possíveis encontros com representantes da equipe de
transição do novo governo para pressionar pela realização urgente do concurso
que prevê o preenchimento de 127 vagas (50 para Analistas; 50 para Agentes
Executivos e 27 para Inspetores) para a autarquia. O objetivo é apresentar aos
interlocutores o quadro atual da CVM e como o déficit de pessoal tem
sobrecarregado os servidores e colocado em risco até mesmo as metas de
planejamento estratégico da instituição.

Os resultados podem chegar graças à pressão do SindCVM e à adesão dos
servidores à campanha. É preciso manter a mobilização. Conversem com os
colegas sobre a importância da realização do concurso, tragam propostas para
debatermos e peguem adesivos da campanha conosco. Estamos chegando perto!
Vamos seguir pressionando pela realização do Concurso Público Já!

Pressão por concursos já da resultados!

Sobre os funcionários públicos
movimentados

O escritório MCP Advogados, a nova assessoria jurídica contratada pelo SindCVM,
analisa os contratos dos empregados públicos de outras instituições (BNDES,
BBTS, Casa da Moeda e outros) que atuam hoje na CVM. Os documentos foram
solicitados à autarquia com o objetivo de averiguar as atribuições permitidas a
esses empregados de forma que não exerçam funções exclusivas às carreiras de
servidores concursados sob regime jurídico único. 

O objetivo é certificar-se de que não se extrapolem responsabilidades permitidas a
esses empregados como, por exemplo, o poder de polícia sobre o mercado de
capitais, de maneira a assegurar as prerrogativas de carreiras típicas de Estado
dos servidores efetivos da CVM.

O mesmo escritório também acompanha o parecer jurídico sobre o assunto que
está sendo elaborado pela Dra. Maria Sylvia Zanella di Pietro, uma das maiores
especialistas em Direito Administrativo no Brasil.



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), anunciou, em reunião
com líderes do Congresso, que apenas as prioridades do novo governo eleito serão
pautadas até o fim de 2022. Na prática, significa que a PEC 32, que tratava da
Reforma Administrativa proposta pelo atual governo, não será mais votada.

Logo após o primeiro turno das eleições, Lira chegou a articular a retomada da
votação da PEC 32. Ele, inclusive, prorrogou até 31 de janeiro de 2023 a
possibilidade de voto remoto às segundas e sextas-feiras, num sistema híbrido
bastante criticado, já que abre brechas para irregularidades, inclusive com a
possibilidade de assessores votarem no lugar dos parlamentares.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou que vai engavetar a atual
proposta de emenda constitucional atendendo à demanda dos servidores públicos.
O texto da PEC 32 apresenta uma série de inconsistências que permitiriam a perda
da estabilidade, a redução dos salários e dos concursos públicos, a abertura para
terceirizações, privatizações e até mesmo o retrocesso às contratações políticas,
aumentando a possibilidade de assédio moral e clientelismo.

Lula já disse ser favorável a uma Reforma Administrativa, mas em outros moldes e
que tenha como fim a valorização do serviço público prestado à população.

Reforma Administrativa: Congresso recua e
desiste de votação

Foi um ano difícil, de muitas tensões e incertezas para os servidores. Houve a luta
pelo reajuste, o combate à PEC 32 e, também, desafios internos como a busca por
um ambiente de trabalho mais saudável. Chegamos ao penúltimo mês de 2022
ainda com muitas demandas, mas com avanços inegáveis. A proposta da Reforma
Administrativa está praticamente enterrada e há a possibilidade de realização do
concurso público para a CVM nos próximos meses.

O momento é de agradecer a cada filiado que acreditou no SindCVM, se manteve
firme conosco e nos confiou a tarefa de representá-los. Preparamos, com muito
carinho, um brinde especial para este fim de ano.

E para estreitar nosso relacionamento, é fundamental que todos os associados
mantenham seus dados cadastrais atualizados. Caso tenha mudado de endereço,
e-mail ou telefone, entre em contato conosco pelo WhatsApp (21) 97604-1826 ou
pelo contato@sindcvm.org.br . Também é muito importante salvar o número do
nosso WhatsApp na sua lista de contatos. Usamos o recurso “lista de transmissão”
do aplicativo e disparamos as mensagens para todos os servidores cadastrados de
uma só vez. E só recebem as mensagens aqueles que tiverem o nosso número
salvo na agenda do celular.

Atualize seu cadastro e aproveite para ganhar o brinde de fim de ano! Entre em
contato com o SindCVM agora mesmo e combine um horário para buscar a linda
caneta que confeccionamos especialmente para os filiados e a caneca
comemorativa dos 30 anos do sindicato. Teremos prazer em recebê-los na nossa
sala ou podemos levar até você na sede da CVM-RJ.

Brinde?Temos!
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