
 

 

 

Associação dos Funcionários do

Banco do Nordeste do Brasil

AFBNB 2014/23 

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro de 2014 

 

Ao Exmo.  
Senhor Deputado Mário Feitoza  
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação - CFT 
Câmara dos Deputados 
Brasília-DF 

 

 

Assunto: Projeto de Lei Nº 343/2007 

 

Senhor Deputado, 

 

Ao tempo que parabenizamos Vossa Excelência por alçar a Presidência da Comissão de Finanças e 
Tributação, estimamos também contar com Vosso apoio, como tem acontecido durante várias votações 
anteriores nessa Comissão, em relação ao Projeto de Lei Nº 343/2007, que trata da reintegração dos 
demitidos do Banco do Nordeste do Brasil S.A, reintegração ocorrida sem o contexto de Plano de 
Demissão Voluntária - PDV. 

Na última sessão legislativa, como é do conhecimento de Vossa Excelência, com o parecer 
favorável do Deputado Assis Carvalho e apoios explícitos de vários parlamentares na Comissão, como dos 
deputados Júlio César, Lúcio Vieira Lima, Osmar Júnior, André Figueiredo, e também de vários partidos, 
como dos deputados Mauro Benevides e Marcelo Castro, ambos do PMDB, e especialmente da liderança 
do Partido dos Trabalhadores na CFT, na pessoa do deputado Afonso Florence e do deputado Eudes 
Xavier na CTASP, quase foi obtida a aprovação do citado PL 343.  

Infelizmente, tem-se o voto em separado do deputado Guilherme Campos, o qual foi 
prontamente rebatido, com vários argumentos, inclusive pela Associação dos Funcionários do Banco do 
Nordeste – AFBNB, conforme arquivo anexo.  

Os demitidos do BNB junto com a AFBNB têm uma grande expectativa de que nessa Sessão 
Legislativa de 2014 possamos avançar para uma resolução dessa questão no âmbito do legislativo, na 
medida em que há condições políticas objetivas para fazê-lo, inclusive por conta de outro PL, mais 
abrangente, já ter conseguido aprovação. Essa condição é mais ainda aparente quando se vê a própria 
instituição, Banco do Nordeste, se movimentando para encontrar, pela pressão do PL, uma solução 
administrativa, que, na verdade, não atende plenamente aos trabalhadores demitidos, soando, inclusive, 
como um ataque à dignidade dos mesmos, pela situação que os mesmos passam e por se verem 
tentados a se agarrar a uma tábua de salvação, em função das necessidades de sobrevivência. 

Gostaríamos de contar não só com o vosso apoio, mas também com a possibilidade de sua 
articulação junto aos seus pares no sentido de podermos viabilizar a aprovação do projeto. 

Antecipadamente, agradecemos, solicitando audiência com Vossa Excelência. 

 

Respeitosamente, 

 

 
Rita Josina Feitosa da Silva 

Presidenta 
Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil – AFBNB 

 


