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        Com fulcro no Art. 183, inciso IX, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, que registre nos anais"MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO", na forma de:

Parabenizar OS BANCÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Presidente da Federação
dos trabalhadores em Empresa de Crédito – FETEC/CUT-CN, Sr. José Avelino Barreto Neto, bancário do
Bradesco de Brasília, do Presidente do Sindicato dos Bancários de Mato Grosso – SEEB-MT, Sr. José Maria
Guerra, bancário do Bradesco e do Presidente dos Bancários de Rondonópolis e Região Sul, Sr. José
Tavares de Oliveira, bancário do HSBC,  pela passagem do dia 28 de agosto de 2013, quando se comemora
o dia dos Bancários em todo o Brasil.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Agosto de 2013

 

Alexandre Cesar
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

No dia 28 de agosto de 1951, em uma assembleia histórica, os bancários contando com a presença de 28%
da categoria, decidiu ir à greve para conseguir seus direitos. A greve foi deflagrada e logo duramente
reprimida. Em todo o Brasil, a manipulação da imprensa levou os bancários de volta ao trabalho, mas a
categoria em São Paulo resistiu e, em consequência, a repressão aumentou.

Somente após 69 dias de paralisação a categoria arrancou 31% de reajuste.

Após o término da paralisação a repressão foi ainda mais acentuada, centenas de bancários foram demitidos
e as comissões por bancos foram desmanteladas pelos banqueiros. como resultado mais positivo, a greve
de 1951 acabou por eternizar o dia 28 de agosto como a data em comemoração nacional da categoria.

É com respeito e consideração ao trabalho realizado Senhores/as deputados/as, que parabenizamos os
bancários e bancárias que se dedicam dia-a-dia na prestação de serviços para a comunidade, em nome da
Federação e dos sindicatos representativos da categoria em nosso estado. 

Pelo exposto, Senhor Presidente, espero o apoio dos membros desta Casa de Leis, para a aprovação da
presente.
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