REQUERIMENTO Nº
, DE 2021
(Do Sr. Deputado Alexandre Padilha)

REQ n.108/2021

Apresentação: 14/04/2021 08:51 - CSSF

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

Requer a realização de audiência pública
por teleconferência para debater a situação
dos aprovados do concurso de 2014 da
Caixa Econômica Federal, e os impactos
negativos que a população vem sofrendo no
atendimento nesse período de pandemia da
Covid-19, com o desmonte no quadro de
trabalhadores desta Instituição.

Senhor Presidente,

Nos termos do Artigo 24, Inciso III, combinado com o art.
255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa
Excelência, a realização Audiência Pública por videoconferência para debater a
situação dos aprovados do concurso de 2014 da Caixa Econômica Federal, e
os impactos negativos que a população vem sofrendo no atendimento nesse
período de pandemia da Covid-19, com o desmonte no quadro de
trabalhadores desta Instituição. Além dos prováveis impactos que a política de
privatização pode causar na Saúde e na Seguridade de milhares de
trabalhadores da CAIXA.

Adoto como justificativo texto que me foi enviado por um
coletivo representativo concursados.
Exmo. Senhor Deputado Federal Alexandre Rocha Santos
Padilha
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JUSTIFICAÇÃO
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Ao cumprimenta-lo cordialmente pelos relevantes serviços
prestados em nosso Estado/País como Deputado Federal,
motivo pelo qual nos leva ao inquestionável reconhecimento
da importância de tê-lo como representante frente à Câmara
dos deputados, venho por meio deste solicitar ao nobre
Deputado, que interceda pelos aprovados do concurso de 2014
da Caixa Econômica Federal, no objetivo de viabilizar mais
contratações.
Sabendo que ao longo dos últimos 6 (seis) anos a Caixa
Econômica Federal realizou vários PDV (plano de demissão
voluntária), resultando em uma redução de mais de 20(vinte)
mil empregados sem a devida reposição.
Os sindicatos dos bancários vem se empenhando, não só para o
fortalecimento do banco como para a contratação de novos
funcionários visando a qualidade de atendimento à população e
melhorar as condições de trabalho dos empregados da Caixa.
Sabemos que a Caixa Econômica Federal é uma empresa
pública sendo vedada a esta suprir a carência de pessoal
através da terceirização dos serviços. Solicitamos o apoio de
Vossa Excelência para protocolar junto ao SEST um pedido de
esclarecimento sobre a reposição do quadro de empregados da
Caixa, pois o órgão tem realizado uma drástica reduções do
teto de empregados da Estatal, comprometendo o atendimento
do público principalmente neste momento que a Caixa é o
agente operador dos programas sociais do Governo Federal, a
Caixa contribuiu ativamente para erradicação da pobreza e
para melhoria da distribuição de renda da população brasileira
merece mais respeito e fortalecimento do seu papel.

Assim, considerando o importante papel do órgão e os
prováveis impactos que a política de privatização pode causar na Seguridade
de milhares de trabalhadores da CAIXA, se faz necessário a realização da
presente audiência para ouvir todas as partes envolvidas, colher sugestões e
planificar o entendimento sobre a importância do tema e a necessidade de uma
tramitação adequada a ela.
Para tanto, sugiro os seguintes nomes para serem
ouvidos em audiência pública nesta Comissão:
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Atenciosamente, Comissão dos Aprovados Independentes da
Caixa 2014 Isabela Freitas Santana Jamile Montenegro
Salvador Paulo Roberto Pereira Santos Jurandy Santos de
Carvalho Giullian Batista Claudino Alan Vaz Cardoso
Danielle Miranda Garcia Carina Katherine Bhering

- Representante da Secretária de Saúde do Trabalhador da CUT
Nacional. Contato: (81) 9 9524-1343.
- Representante do Sindicato dos Bancários de São Paulo –
Contato: (11) 9 9424-2537.
- Isabela Freitas Santana – Presidente
Independente dos Aprovado na CEF 2014. Cel.: (71) 9 9932-3998

da
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- Representante do Tribunal de Contas da União.
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- Representante da Caixa Econômica Federal.

Comissão

- Carina Katherine Bhering – Membro da Comissão
Independente dos Aprovado na CEF 2014. Contato: carina_bhering@hotmail.com Cel.: (11) 99473-4394
- Alan Vaz Cardoso - Membro da Comissão Independente dos
Aprovado na CEF 2014.
Contato: alanvazcardoso@gmail.com - Cel.: (11) 9 47362646
- Sérgio Takemoto, Presidente da Federação Nacional das
Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae). Contato: (11) 974143393.

Sala da Comissão, em, 14 abril de 2021.
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ALEXANDRE PADILHA
Deputado Federal PT/SP
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