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F oi com muita satisfação que presidi a ‘Frente Parlamentar Mista em 
Defesa dos Comerciários’ (FPC) – a maior que o Congresso Nacional 
já teve em número de adesões, contando com 23 senadores e 180 

deputados federais – lançada em agosto de 2013 com o objetivo de abrir um 
canal de interlocução entre os comerciários e o Parlamento. 

Pode parecer ironia, mas 12 milhões de comerciários, que estão diariamente 
atrás dos balcões, sustentando o giro econômico do país, representados 
por 800 sindicatos e participando decisivamente na geração da riqueza na-
cional, não conseguem ser ouvidos com o respeito que merecem. Isso por-
que a categoria é considerada a maior do Brasil. 

Por sua vez, os comerciários querem seus espaços, participando dessa rique-
za que ajudam produzir, ou seja, querem acesso às conquistas trabalhistas 
que ajudam a desenvolver o país. 

Após muita luta, finalmente a profissão de comerciário foi regulamentada em 
março de 2013. Para isso, foi preciso muito empenho para conquistar o justo 
reconhecimento da atividade na Carteira de Trabalho. 

O objetivo da FPC é melhorar as condições de trabalho da categoria, poten-
cializar o seu relacionamento junto ao Parlamento, difundir seus anseios e 
fortalecer suas ações na defesa de projetos relevantes. Entre os temas prio-
ritários estão a fixação de comissão aos vendedores; a extinção do fator pre-
videnciário; a jornada de 40 horas semanais; a participação dos lucros da 
empresa que trabalha; e melhores condições laborais. 

Posso dizer com muito orgulho que foram diversas conquistas alcançadas 
desde o lançamento dessa Frente. Com o apoio dos companheiros da Con-
federação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC), conseguimos 
lançar a Frente Parlamentar em 13 estados e duas cidades; criamos seu es-
tatuto; ganhamos força dentro do Congresso Nacional e, consequentemente, 
tivemos repercussão na mídia nacional. 

Ainda há muito o que se fazer, mas tenho certeza que estamos no caminho 
certo. Juntos vamos continuar firmes e fortes nesta tão nobre luta.  

Roberto Santiago
Deputado Federal (PSD/SP)

APRESENTAÇÃO
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A criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários foi 
um marco na história da nossa categoria e na trajetória de defesa das 
causas dos 12 milhões de comerciários de todo o país.

A Frente não foi um ato político, ela foi a porta de entrada para discutirmos, 
dentro do Congresso Nacional, a pauta do trabalhador no comércio e servi-
ços, nossas bandeiras e lutas. 

O nosso orgulho é ainda maior por termos levado a Frente Parlamentar Mista 
em Defesa dos Comerciários para 13 estados. Fomos adiante e expandimos 
a nossa atuação para dentro das Assembleias Legislativas.  

Os senadores, deputados federais, estaduais e os vereadores que abraçaram 
a Frente Parlamentar são nossos aliados, e precisamos aproveitar essa gran-
de oportunidade.

A pauta dos trabalhadores do comércio e serviços precisa ser tratada com 
ações articuladas, com verdadeira união de discurso e atitude. Só com união 
podemos combater injustiças, lutar pela melhoria das condições de trabalho 
e qualidade de vida, qualificação, contra a precarização do trabalho, e contra 
a força do capital, a quem interessa nos enfraquecer e fragmentar para poder 
ganhar todas as batalhas.

A Frente se transformou em um grande fórum de discussão, alinhamento e 
proposição de projetos que vêm ao encontro das necessidades, anseios e 
direitos reais dos comerciários de nosso país. 

Ganhamos visibilidade, força e agora somos ouvidos dentro do Congresso 
Nacional, nossas lutas ganharam importantes aliados. 

Como presidente da CNTC, agradeço ao deputado Roberto Santiago, que 
tão bem presidiu a nossa Frente, obrigado por todo o trabalho e atuação em 
nome dos comerciários. 

Levi Fernandes Pinto
Presidente da CNTC

APRESENTAÇÃO
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CONSELHO DIRETOR DA FRENTE PARLAMENTAR 
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Presidente
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Secretário Geral
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Secretária Adjunta
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Tesoureiro
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Sebastião Bala Rocha (PDT/AP)

Policarpo (PT/DF)

Armando Vergílio (PSD/GO)

Conselho Fiscal

Sérgio Petecão (PSD/AC)

Roberto de Lucena (PV/SP)

Paulo Paim (PT/RS)





13

DEPUTADO(A) SIGNATÁRIO(A) PARTIDO UF

Acelino Popó PRB BA

Ademir Camilo PROS MG

Afonso Florence PT BA

Akira Otsubo PMDB MS

Alberto Filho PMDB MA

Alceu Moreira PMDB RS

Alexandre Leite DEM SP

Alexandre Roso PSB RS

André Figueiredo PDT CE

Alfredo Kaefer PSDB PR

Assis Melo PCdoB RS

Alice Portugal PCdoB BA

Amauri Teixeira PT BA

Angelo Vanhoni PT PR

Aníbal Gomes PMDB CE

Anselmo de Jesus PT RO

Anthony Garotinho PR RJ

Antonio Balhmann PROS CE

Antônio Roberto PV MG

Ariosto Holanda PROS CE

Armando Vergílio SDD GO

Arnaldo Jordy PPS PA

COMPOSIÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR  
EM DEFESA DOS COMERCIÁRIOS

SENADOR(A) SIGNATÁRIO(A) PARTIDO UF

Ana Amélia PP RS

Ana Rita PT ES

Ângela Portela PT RR

Antônio Carlos Valadares PSB SE

Cristovam Buarque PT DF

Eduardo Amorim PSC SE

Eduardo Suplicy PT SP

Francisco Dornelles PP RJ

Humberto Costa PT PE

João Alberto de Souza PMDB MA

Jorge Viana PT AC

José Pimentel PT CE

Maria do Carmo Alves DEM SE

Paulo Paim PT RS

Pedro Taques PDT MT

Ricardo Ferraço PMDB ES

Ruben Figueró PSDB MS

Vanessa Grazziotin PCdoB AM

Vicentinho Alves SDD TO

Wellington Dias PT PI

Wilder Morais DEM GO

Sérgio Petecão PSD AC



14 FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DOS COMERCIÁRIOS • RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2013-2014

DEPUTADO(A) SIGNATÁRIO(A) PARTIDO UF

Arnaldo Jardim PPS SP

Arolde de Oliveira PSD RJ

Arthur Lira PP AL

Arthur Oliveira Maia SDD BA

Artur Bruno PT CE

Asdrubal Bentes PMDB PA

Assis Carvalho PT PI

Augusto Carvalho SDD DF

Augusto Coutinho SDD PE

Aureo SDD RJ

Betinho Rosado PP RN

Cândido Vaccarezza PT SP

Carlos Eduardo Cadoca PCdoB PE

Carlos Roberto PSDB SP

Carlos Souza PSD AM

Carlos Zarattini PT SP

César Halum PRB TO

Chico Alencar PSOL RJ

Chico Lopes PCdoB CE

Cláudio Puty PT PA

Cleber Verde PRB MA

Costa Ferreira PSC MA

Dalva Figueiredo PT AP

Daniel Almeida PCdoB BA

Danilo Forte PMDB CE

Danrlei de Deus Hinterholz PSD RS

Deley PTB RJ

DEPUTADO(A) SIGNATÁRIO(A) PARTIDO UF

Devanir Ribeiro PT SP

Diego Andrade PSD MG

Dilceu Sperafico PP PR

Dimas Fabiano PP MG

Domingos Dutra SDD MA

Dr. Grilo SDD MG

Dr. Jorge Silva PROS ES

Dr. Luiz Fernando PSD AM

Dr. Paulo César PR RJ

Dr. Rosinha PT PR

Edinho Bez PMDB SC

Eduardo Barbosa PSDB MG

Eduardo Sciarra PSD PR

Eliene Lima PSD MT

Enio Bacci PDT RS

Eudes Xavier PT CE

Eurico Júnior PV RJ

Evandro Milhomen PCdoB AP

Fábio Faria PSD RN

Fábio Trad PMDB MS

Felipe Bornier PSD RJ

Fernando Ferro PT PE

Fernando Francischini SDD PR

Fernando Torres PSD BA

Flávia Morais PDT GO

Flaviano Melo PMDB AC

Francisco Praciano PT AM
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DEPUTADO(A) SIGNATÁRIO(A) PARTIDO UF

Francisco Tenório PMN AL

Geraldo Resende PMDB MS

Geraldo Simões PT BA

Givaldo Carimbão PROS AL

Glauber Braga PSB RJ

Guilherme Campos PSD SP

Hélio Santos PSDB MA

Henrique Afonso PV AC

Heuler Cruvinel PSD GO

Hugo Leal PROS RJ

Hugo Napoleão PSD PI

Iara Bernardi PT SP

Isaias Silvestre PSB MG

Ivan Valente PSOL SP

Jair Bolsonaro PP RJ

Jandira Feghali PCdoB RJ

Janete Capiberibe PSB AP

Jaqueline Roriz PMN DF

Jean Wyllys PSOL RJ

Jefferson Campos PSD SP

João Dado SDD SP

João Magalhães PMDB MG

João Paulo Lima PT PE

José Chaves PTB PE

José Nunes PSD BA

Josias Gomes PT BA

Josué Bengtson PTB PA

DEPUTADO(A) SIGNATÁRIO(A) PARTIDO UF

Júlio Cesar PSD PI

Júlio Delgado PSB MG

Junji Abe PSD SP

Lázaro Botelho PP TO

Leonardo Monteiro PT MG

Leonardo Gadelha PSC PB

Leonardo Quintão PMDB MG

Leopoldo Meyer PSB PR

Liliam Sá PROS RJ

Lincoln Portela PR MG

Lourival Mendes PTdoB MA

Luiz Couto PT PB

Luiz de Deus DEM BA

Luiz Nishimori PR PR

Luiz Pitiman PSDB DF

Major Fábio PROS PB

Mandetta DEM MS

Manoel Junior PMDB PB

Manoel Salviano PSD CE

Marcelo Aguiar DEM SP

Márcio Macêdo PT SE

Márcio Marinho PRB BA

Marco Tebaldi PSDB SC

Marina Santanna PT GO

Mário Feitoza PMDB CE

Mauro Benevides PMDB CE

Mendonça Prado DEM SE
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DEPUTADO(A) SIGNATÁRIO(A) PARTIDO UF

Nelson Marquezelli PTB SP

Nelson Meurer PP PR

Newton Lima PT SP

Nilton Capixaba PTB RO

Onofre Santo Agostini PSD SC

Padre Ton PT RO

Paulo Feijó PR RJ

Paulo Ferreira PT RS

Paulo Pereira da Silva SDD SP

Paulo Rubem Santiago PDT PE

Pedro Novais PMDB MA

Penna PV SP

Policarpo PT DF

Professor Sérgio De Oliveira PSC PR

Professor Setimo PMDB MA

Raimundo Gomes de Matos PSDB CE

Renato Molling  PP RS

Renzo Braz PP MG

Ricardo Berzoini PT SP

Ricardo Izar PSD SP

Roberto Britto PP BA

Roberto de Lucena PV SP

Roberto Santiago PSD SP

Rosinha Da Adefal PTdoB AL

Ruy Carneiro PSDB PB

Salvador Zimbaldi PROS SP

DEPUTADO(A) SIGNATÁRIO(A) PARTIDO UF

Sandro Mabel PMDB GO

Sebastião Bala Rocha SDD AP

Sergio Guerra PSDB PE

Sérgio Moraes PTB RS

Severino Ninho PSB PE

Sibá Machado PT AC

Silas Câmara PSD AM

Stepan Nercessian PPS RJ

Takayama PSC PR

Urzeni Rocha PSD RR

Valtenir Pereira PROS MT

Vanderlei Siraque PT SP

Vicente Candido PT SP

Vitor Paulo PRB RJ

Waldir Maranhão PP MA

Walney Rocha PTB RJ

Walter Ihoshi PSD SP

Walter Tosta PSD MG

Washington Reis PMDB RJ

Weliton Prado PT MG

Weverton Rocha PDT MA

William Dib PSDB SP

Zeca Dirceu PT PR

Zequinha Marinho PSC PA

Zoinho PR RJ
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APOIO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL  
DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO

DIRETORIA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO

Presidente:
Levi Fernandes Pinto

1º Vice-Presidente:
Vicente da Silva

2º Vice-Presidente:
Valmir de Almeida Lima

1º Secretário:
Lourival Figueiredo Melo

2º Secretário:
Idelmar de Mota Lima

1º Tesoureiro:
Luiz Carlos Motta

2º Tesoureiro:
Saulo Silva

Patrimônio:
Luiz de Souza Arraes

Diretor Social e de Assuntos Legislativos:
José Francisco de Jesus Pantoja Pereira

Assuntos Internacionais:
Maria Bernadete de Lira Lieuthier

Assuntos Culturais e Orientação Sindical:
Guiomar Vidor

Assuntos Trabalhistas e Judiciários:
Ageu Cavalcante Lemos

Assuntos Previdenciários:
Ronaldo Nascimento

Diretor Administrativo do CET:
Edson Ribeiro Pinto

Diretor-Adjunto do CET:
José Ribamar Rodrigues Filho

Diretoria – Suplentes:
José Martins dos Santos 
Ronildo Torres Almeida 
Edson Geraldo Garcia 
Elias Bernardino da Silva Júnior 
Abdon Martins de Moura 
Raimundo Miquilino da Cunha 
Edson Ramos 
José Alves Paixão 
Leocides Fornazza 
Telma Maria Cárdia 
José Carlos Perret Schulte 
Milton Manoel da Silva Filho 
Cléber Paiva Guimarães 
João de Sant’Ana 
Cibele Cristina Lemos de Oliveira

Conselho Fiscal – Efetivos:
Dorvalino de Oliveira 
José Lucas da Silva Márcio Luiz Fatel

Conselho Fiscal – Suplentes:
Raimundo Matias de Alencar 
Aulino Beserra Lima

Representação Internacional:
Antonio Caetano de Souza Filho 
Luiz José Gila da Silva 
Raimundo Firmino dos Santos 
Vagney Borges de Castro Oliveira 
João Correia Gomes
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BAHIA

Federação dos Empregados no  

Comércio dos Estados da Bahia e Sergipe

Presidente: Márcio Luiz Fatel

Sindicato dos Empregados no  

Comércio de Teixeira de Freitas

Presidente: José Carlos Cabral de Carvalho

CEARÁ

Federação dos Trabalhadores Empregados  

e Empregadas no Comércio e Serviços  

do Estado do Ceará

Presidente: Elizeu Rodrigues Gomes

GOIÁS

Federação dos Trabalhadores no  

Comércio nos Estados de Goiás e Tocantins

Presidente: Edson Geraldo Garcia

Sindicato dos Trabalhadores no 

Comércio de Minérios e Derivados  

de Petróleo do Estado de Goiás

Presidente: Ageu Cavalcante Lemos

MARANHÃO

Federação dos Empregados no  

Comércio do Estado do Maranhão

Presidente: Maria Lausina Morais

APOIADORES NAS INSTALAÇÕES  
DAS FRENTES ESTADUAIS

MINAS GERAIS

Federação dos Empregados no Comércio  
e Congêneres do Estado de Minas Gerais
Presidente: Levi Fernandes Pinto

Sindicato dos Empregados no Comércio  
de Belo Horizonte e Região Metropolitana
Presidente: José Cloves Rodrigues

PARÁ

Federação dos Trabalhadores no Comércio  
e Serviços dos Estados do Pará e Amapá
Presidente: José Francisco de Jesus  
Pantoja Pereira

PARANÁ

Federação dos Empregados no  
Comércio do Estado do Paraná
Presidente: Vicente da Silva

PERNAMBUCO

Federação dos Empregados no Comércio  
de Bens e de Serviços do Norte e do Nordeste
Presidente: Valmir de Almeida Lima

PIAUÍ

Federação dos Trabalhadores no  
Comércio e Serviços do Estado do Piauí
Presidente: Marcos Holanda de Moura
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RIO DE JANEIRO

Federação dos Empregados no  
Comércio e Serviços dos Estados  
Rio de Janeiro e Espírito Santo
Presidente: Cleber Paiva Guimarães

RIO GRANDE DO SUL

Federação dos Empregados no  
Comércio de Bens e de Serviços  
do Estado do Rio Grande do Sul
Presidente: Guiomar Vidor

Federação dos Trabalhadores na  
Movimentação de Mercadorias em  
Geral do Estado do Rio Grande do Sul
Presidente: Antônio Luiz Roma Machado

SANTA CATARINA

Federação dos Trabalhadores no  
Comércio no Estado de Santa Catarina
Presidente: Francisco Alano

SÃO PAULO

Federação dos Empregados no  
Comércio do Estado de São Paulo
Presidente: Luiz Carlos Motta

Federação dos Trabalhadores no  
Comércio de Combustíveis e Derivados 
de Petróleo do Estado de São Paulo
Presidente: José Martins dos Santos

Federação dos Empregados de  
Agentes Autônomos no Comércio  
do Estado de São Paulo
Presidente: Lourival Figueiredo Melo

Federação dos Empregados em Postos  
de Serviços de Combustíveis e Derivados  
de Petróleo do Estado de São Paulo
Presidente: Luiz de Souza Arraes

Federação dos Trabalhadores  
na Movimentação de Mercadorias 
em Geral do Estado de São Paulo
Presidente: Alfredo Ferreira de Souza
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A Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio – CNTC  
busca desde a sua criação, em 1946, a melhoria nas condições de 
trabalho para os profissionais no Comércio e independente do partido 

ou ideologia defendida pelos Presidentes ao longo desses 69 anos, a partir 
de Gaspar Dutra até os dias atuais com a Presidente Dilma Roussef, a Enti-
dade nunca deixou de honrar o seu compromisso com a classe trabalhadora.

Hoje representamos mais de 12 milhões de empregados no Comércio e Servi-
ços. E juntos formamos mais de 827 entidades representativas (27 federações 
e 800 sindicatos vinculados) na luta por mais direitos dos funcionários nos 
setores de Comércio e Serviços. 

Posto isto em 2013, visando a ampliar e fortalecer a atuação das ações da 
categoria foi criada a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciá-
rios (FPC). Idealizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio e capitaneada pelo deputado federal Roberto Santiago (PSD/SP). 
Fundada no âmbito do Congresso Nacional e de caráter suprapartidário que 
visa a encaminhar as demandas dos trabalhadores no Comércio.

A FPC foi concebida pelo apoio de 203 parlamentares. O objetivo principal 
da Frente é de aproximar e ampliar a comunicação entre o Poder Legislativo  
(Federal, Estadual e Municipal), os representantes sindicais e os trabalha-
dores da categoria. Na Câmara dos Deputados, a Frente teve a aprovação 

NOSSA MISSÃO: MAIS DIREITOS 
PARA OS TRABALHADORES
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de 32 deputados federais do Partido dos Trabalhadores (PT), 26 do Partido 
Social Democrático (PSD), 19 do Partido do Movimento Democrático Brasi-
leiro (PMDB) e dos seguintes partidos: PP, SD, PROS, PSDB, PCdoB, PSB, 
PTB, PR, DEM, PDT, PRB, PSC, PV, PPS, PSOL, PMN e PTdoB. No Senado 
a situação é semelhante a da Câmara. Lá foram recolhidas 8 assinaturas 
de senadores do PT, seguido pelo DEM, PDT, PMDB, PP, PSDB, PSB e PSC.

Verifica-se a atuação da FPC no âmbito das Comissões de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público (CTASP), de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio (CDEIC), na de Seguridade Social e Família (CSSF) e na de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), assim como nos Plenários da 
Câmara dos Deputados e Senado Federal. Saindo da capital federal e passan-
do por vários pontos dentro do território brasileiro. Ao todo foram 13 capitais 
metropolitanas e 2 municipais a receber a Frente. 

Para 2015 a CNTC espera lançar a Frente Parlamentar em Defesa dos Traba-
lhadores no Comércio e Serviço (FPCS), ampliando seu escopo de atuação 
para abranger também os trabalhadores de serviços. 
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DA RUA PARA O CONGRESSO

“Os comerciários e os sindicalistas agora não 

precisarão ficar com carro de som na porta, com a 

faixa na porta, sem ser ouvidos aqui dentro. Com a 

Frente Parlamentar em Defesa dos Comerciários se 

estendendo para todo o Brasil a conversa agora é 

da porta para dentro do parlamento brasileiro.”

DEPUTADO FEDERAL ROBERTO SANTIAGO

A história do sindicalismo brasileiro data do século XIX, quando a eco-
nomia brasileira sofreu uma transformação, substituindo o trabalho 
escravo pelo trabalho assalariado. Na época era claro o desequilíbrio 

entre o operário e o burguês, onde o poder político predominava nas mãos 
dos cafeicultores. 

Relatos apontam para uma das primeiras greves ocorridas no país em 1720 
no Porto de Salvador, Bahia. Outro relato importante para o movimento acon-
teceu em 1858, considerado como a Primeira Greve, na época os Tipógrafos 
reinvidicavam melhores salários. Porém lutas classistas mais organizadas pu-
deram ser observadas no início do século XX. Mais recentemente, aconteceu 
a Greve Geral de 1917 que resultou na paralização, inicialmente, do setor têxtil 
e se estendeu a outras categorias refletindo em mais de 50.000 trabalhadores 
parados, resultando na concessão imediata de aumento salarial por parte dos 
patrões. Devido ao movimento, destacou-se o reconhecimento das forças sin-
dicais de trabalhadores da época.

Já na Era Vargas foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 
como forma de conter as pressões do proletariado frente aos interesses do 
capital. Um ano depois da criação do Ministério do Trabalho por meio do 
Decreto 19.770, conhecido como a Lei Sindical de 1931, foi criada a regula-
mentação da sindicalização das classes patronais e laborais. Antes disso, em 
1903, como o país era basicamente agrícola, criou-se o Decreto nº 979 como 
forma de incorporar o capital e o trabalho agrícola. 
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Um novo Decreto (nº 1.402 de 5 de julho de 1939) foi editado com a intenção 
de regular a associação sindical. Uma das novidades do Decreto foi a criação 
do imposto sindical. No ano seguinte são regulamentados direitos trabalhis-
tas para os trabalhadores urbanos, dentre eles a fixação da jornada diária de 
8 horas (antes a jornada de trabalho poderia chegar até 15 horas por dia), 
salário mínimo, férias remuneradas e outros direitos adquiridos.

Sem dúvida o marco histórico para as lutas de classe brasileira se deu no 
dia 1º de maio de 1943, quando foi assinado o Decreto-lei nº 5.452, que 
regulamentava a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). A CLT passou a 
consolidar toda a legislação trabalhista da época e inseriu os direitos traba-
lhistas na legislação.

Após anos de duras batalhas travadas nas ruas, surgiu a necessidade dos re-
presentantes sindicais e trabalhadores se inserirem dentro do Poder Legislativo. 

O patrão há muitos anos enxergou a possibilidade de garantir seus direitos 
dentro do Congresso Nacional, enquanto que os representantes dos trabalha-
dores só eram aceitos da porta do Congresso Nacional para fora. Posto isso, 
a luta sindical viabilizou esforços com o intuito de pressionar os parlamentares 
nas principais reivindicações da força de trabalho brasileira.

Sendo assim, a categoria comerciária com seus mais de 12 milhões de traba-
lhadores não poderia ser esquecida. A partir de reuniões em conjunto com a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC), o deputado 
federal Roberto Santiago (PSD/SP) e sua assessoria, foram estabelecidas as 
propostas de trabalho da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciá-
rios. A elaboração da Pauta Mínima da Frente buscou sintetizar as principais 
reivindicações dos trabalhadores da categoria, bem como a extinção do ban-
co de horas e do fator previdenciário, a redução da jornada semanal de tra-
balho de 44 horas para 40 horas semanais e o fim do trabalho aos domingos. 

Por meio do requerimento de autoria do deputado federal Roberto Santiago e 
das assinaturas de mais 203 parlamentares foi registrada a Frente Parlamentar 
Mista em Defesa dos Comerciários. 

E em 21 de agosto de 2013 é lançada a Frente Parlamentar Mista em Defesa 
dos Comerciários. Os gritos dos comerciários brasileiros saíram das ruas para 
ecoar dentro das Casas Legislativas. 
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C ertamente a quarta-feira do dia 21 de agosto de 2013 foi um marco para 
o movimento sindical e para os trabalhadores, em especial para os co-
merciários. Após anos de não reconhecimento e precarização dos di-

reitos dos trabalhadores da categoria, os comerciários puderam enxergar um 
horizonte mais favorável. A partir da proposta articulada pelo deputado federal 
Roberto Santiago (PSD/SP), que na época era o Presidente da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, o trabalhador do comércio teve a 
oportunidade de ampliar a sua presença junto ao Poder Legislativo com a cria-
ção da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários. A primeira Frente 
já criada para defender os direitos dos profissionais da categoria.

O lançamento aconteceu no anexo IV da Câmara dos Deputados e dispôs a 
presença de mais de 150 convidados, dentre eles deputados, senadores, re-
presentantes de entidades sindicais da categoria e trabalhadores da categoria. 

Roberto Santiago considerou a instalação da Frente Parlamentar, o reconheci-
mento da importância da maior categoria profissional do país. “São 12 milhões 
de comerciários que agregados as suas famílias dão mais de 30 milhões de 
brasileiros. Portanto é uma importância fundamental para que a gente possa 
ter uma Frente Parlamentar que cuide por dentro do Poder, por dentro do Con-
gresso Nacional, dos interesses dos trabalhadores” afirmou Roberto Santiago.

Segundo o deputado federal Eudes Xavier (PT/CE), único parlamentar cuja 
profissão é comerciário, o objetivo da Frente é difundir a Lei que protege e 
regulamenta a profissão dos comerciários do Brasil conquistada depois de 
muita luta das entidades de classe. Eudes Xavier destacou a participação da 
Frente nos processos de negociação da categoria diante os governos muni-
cipal, estadual e federal, e também com as empresas. O deputado aprovei-
tou para parabenizar a CNTC pelo apoio na realização da FPC.

Para o deputado federal Assis Melo (PCdoB/RS) a categoria comerciária apre-
senta papel importante no desenvolvimento do Brasil e a Frente busca valori-
zar os trabalhadores do Comércio.

“A sociedade brasileira precisa de um parlamento que tenha compromisso com os 
seus direitos e com os seus interesses” afirmou a senadora Vanessa Grazziotin. 

LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR
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Restaurante lotado de 

representantes sindicais, 

parlamentares e trabalhadores.

Na foto o Presidente da 

CNTC, Levi Fernandes 

Pinto; o Diretor-Secretário 

da CNTC, Lourival 

Figueiredo Melo; o 

deputado federal, 

Roberto Santiago; a 

senadora, Vanessa 

Grazziotin; o Presidente da 

Fecomerciários – São Paulo 

e Diretor Tesoureiro da 

CNTC, Luiz Carlos Motta; e 

a senadora Ana Rita.

Da esquerda para direita: 

dep. federal Daniel 

Almeida; o Presidente da 

Sincomerciários – São 

Paulo, Ricardo Patah; dep. 

federal Eudes Xavier; dep. 

federal Roberto Santiago; 

senadora Vanessa Grazziotin; 

o Presidente da CNTC 

Levi Fernandes Pinto; dep. 

federal; Assis Melo e o dep. 

federal Eduardo Sciarra.

O Presidente da CNTC manifestou seus desejos a respeito da Frente: “Deseja-
mos que esta Frente se transforme em um grande fórum de discussão, alinha-
mento e proposição de projetos que venham ao encontro das necessidades, 
anseios e direitos reais dos comerciários do nosso país” disse Levi Fernandes 
Pinto. E lembrou o papel da mulher na categoria além das dificuldades sofridas 
pelo gênero: “Estamos falando de uma categoria muito importante e composta 
por aproximadamente 12 milhões de trabalhadores, sendo que pouco mais da 
metade são mulheres e que carecia de uma Frente Parlamentar.

Segundo a Diretora de Assuntos Internacionais da CNTC, Maria Bernadete Lira 
Lieuthier, a Frente contribuirá nas diversas lutas da categoria comerciária.
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O ano de 2013 foi marcado pelo o início da trajetória da Frente Parla-
mentar Mista em Defesa dos Comerciários. O 1º Encontro Regional 
aconteceu no dia 03 de outubro de 2013 na Assembleia Legislati-

va do Estado de São Paulo (ALESP) e foi coordenado pelo deputado esta-
dual Carlão Pignatari (PSDB/SP) e articulado pelo deputado federal Rober-
to Santiago (PSD/SP). Estavam presentes na ocasião vários trabalhadores 
e representantes de entidades de classe da categoria, deputados federais,  
estaduais e vereadores.

A Mesa da Frente foi composta pelo deputado federal Roberto Santiago e pelo 
deputado estadual Carlão Pignatari, pelo Presidente da CNTC, Levi Fernandes 
Pinto, pelo Presidente da Fecomerciários-SP e Diretor Tesoureiro da CNTC, Luiz 
Carlos Motta, e pelo Presidente do Sincomerciários – São Paulo, Ricardo Patah.

A pauta do encontro visava alinhar o plano de trabalho da Frente e elaborar o 
calendário de atividades regionais.

“A categoria dos Comerciários está organizada e mobilizada. Vamos exigir 
o verdadeiro reconhecimento, propondo um novo modelo de organização, 
nos colocando dentro do poder. Assim eles terão que nos respeitar, pois 
seremos 12 milhões de brasileiros no poder, que contribuem para o desen-
volvimento desta nação” disse o deputado federal e Presidente da Frente, 
Roberto Santiago.

Foram debatidos temas de extrema importância para a categoria e os pre-
sentes ressaltaram a importância dos comerciários para a economia nacio-
nal. Luiz Carlos Motta expressou em sua fala o tamanho da Frente Parla-
mentar e os objetivos da atuação junto aos parlamentares em prol da classe 
comerciária: “É a maior Frente já constituída no Congresso Nacional, pois 
representa 12 milhões de trabalhadores. Vamos potencializar as ações em 
defesa dos comerciários e buscar ações para estruturar nossa organização 
entre parlamentares e entidades no diálogo, além de reivindicar os itens da 
nossa pauta” destacou Motta.

No encontro o Presidente da CNTC, Levi Fernandes Pinto, garantiu a presença 
da Frente na formulação de projetos e leis que beneficiem os comerciários. 
Para o idealizador da FPC, o deputado federal Roberto Santiago, em apoio 
ao discurso do Presidente da CNTC, cobrou o merecido reconhecimento da 
categoria e demonstrou a sua posição à favor dos comerciários.

FRENTE PARLAMENTAR ESTADUAL  
| SÃO PAULO
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Os comerciários paulistas 

mostraram a sua força 

lotando o auditório da Alesp.

Da esquerda para 

direita: o Presidente 

da Fecomerciários-SP, 

Luiz Carlos Motta; o 

Presidente da CNTC, Levi 

Fernandes Pinto; dep. 

federal e Presidente da 

Frente Parlamentar em 

Defesa dos Comerciários, 

Roberto Santiago; o 

dep. estadual Carlão 

Pignatari; e o Presidente 

da Sincomerciários-SP, 

Ricardo Patah.

O Presidente da Frente Parlamentar em Defesa 

dos Comerciários, dep. Federal Roberto Santiago 

discursou no 1º Encontro Regional da FPC.

O deputado estadual Carlão expressou seu apoio e compromentimento com 
a defesa de interesses da categoria. “Conheço o trabalho sério que é desen-
volvido dentro do sindicato e com esta Frente haverá grandes avanços para 
a maior categoria de trabalhadores do país e estarei efetivamente defenden-
do o direito deles na Assembleia Legislativa. Podem contar com meu apoio 
e meu trabalho.” afirmou Carlão.

O 1º Encontro Regional contou com o apoio de 27 deputados estaduais e 
com a presença de 200 pessoas no auditório da Assembleia. 
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FRENTE PARLAMENTAR ESTADUAL 
| RIO GRANDE DO SUL

O próximo Estado a receber a Frente foi o Rio Grande do Sul na cidade 
de Porto Alegre. Lá a Frente foi recepcionada por trabalhadores e 
líderes do movimento sindical assim como membros do Poder Le-

gislativo. Participaram da Mesa o deputado federal e articulador da Frente 
estadual, Assis Melo (PCdoB/RS) e o deputado estadual e coordenador da 
Frente, Raul Carrion (PCdoB/RS), e também o Diretor-Secretário da CNTC, 
Lourival Figueiredo Melo, o Presidente da Federação dos Empregados no 
Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecosul) e 
Diretor de Assuntos Culturais e Orientação Sindical da CNTC, Guiomar Vidor, 
pelo representante do deputado federal Roberto Santiago, Miguel Salaberry, 
e a Secretária da Mulher da Fecosul, Silvana Maria da Silva. O ato ocorreu 
na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A instalação contou com a 
adesão de 42 dos deputados estaduais.

A primeira autoridade a discursar foi o deputado estadual Raul Carrion, res-
ponsável pelo comando da Frente no Rio Grande do Sul, disse que a Frente 
objetiva auxiliar na luta da categoria, considerada por ele como uma das mais 
antigas e importantes. “Quando estive exilado na Argentina eu trabalhei por 
quase três anos no Comércio, então eu conheço a vida e as dificuldades do 
comerciário na sua labuta” disse Carrion.

Guiomar Vidor destacou a influência da Frente Parlamentar na vida do fun-
cionário do Comércio e as principais reinvidicações da categoria. “A Frente 
tem por objetivo reforçar a luta dos trabalhadores na defesa por novas con-
quistas da categoria, principalmente no que diz respeito ao trabalho aos 
domingos e feriados, ampliação da licença maternidade para 180 dias, fim 
do fator previdenciário, redução da jornada para 40 horas, valorização dos 
aposentados, entre outros”.

“(O deputado Roberto Santiago) Ao lançar a Frente a nível nacional pode ar-
ticular  o Parlamento junto com a categoria comerciária para que possamos 
ter a nível da Câmara Federal também um apoio maior dos trabalhadores e 
sociedade para discutir os temas importantes que envovelm os trabalhado-
res” afirmou o deputado federal Assis Melo. 

A Secretária da Mulher da Fecosul, Silvana Maria da Silva, considerou a Frente 
Parlamentar em Defesa dos Comerciários no Estado do Rio Grande do Sul 
como fundamental para os trabalhadores do Comércio. E avaliou a importân-
cia da aproximação da categoria comerciária com os parlamentares.
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O deputado federal,  

Assis Melo, discursou ao 

lado do Diretor-Secretário da 

CNTC, Lourival Figueiredo, 

e do Presidente da Fecosul, 

Guiomar Vidor.

Público presente cantou o hino nacional na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Lourival Figueiredo Melo discursou a respeito da representação estadual da 
Frente. “É aqui com os deputados estaduais que os comerciários poderão 
cobrar sobre o horário de abertura do comércio e sobre o salário mínimo re-
gional, por exemplo” destacou Lourival.

O representante do deputado federal Roberto Santiago chamou os traba-
lhadores para se unirem em prol de um único objetivo, a Frente Parlamentar 
em Defesa dos Comerciários. “Eu entendo que a implantação aqui no Rio 
Grande do Sul ela também é de suma importância e eu apelo aos trabalha-
dores do Rio Grande do Sul que esqueçam as suas bandeiras de luta, que 
esqueçam as suas cores partidárias e que haja união da Frente Parlamentar 
em Defesa dos Comerciários” afirmou Miguel Salaberry. 
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B uscando ampliar a descentralização de seus trabalhos, a FPC chegou 
ao Ceará. A estratégia de aproximar os representantes dos trabalha-
dores no comércio e os deputados estaduais teve início no dia 25 de 

outubro na Assembleia Legislativa do Ceará em Fortaleza. O ato aconteceu 
sob a articulação do deputado federal e Secretário Geral da Frente Eudes 
Xavier (PT/CE). O requerimento para a realização do 3º Encontro Estadual foi 
de autoria do deputado estadual Antônio Carlos (PT/CE).

Estiveram presentes no debate os deputados federais Eudes Xavier (PT/CE), 
Chico Lopes (PCdoB/CE) e José Airton (PT/CE), o deputado estadual e 
coordenador da Frente estadual, Antônio Carlos (PT/CE), o Presidente da 
CNTC, Levi Fernandes Pinto, a representante da Central Única de Trabalha-
dores (CUT), Maria José Soares, o superintendente regional do Trabalho e 
Emprego do Ceará, Francisco Pontes Ibiapina, o Presidente da Federação 
dos Trabalhadores Empregados e Empregadas no Comércio e Serviços do 
Estado do Ceará (Fetrace), Elizeu Rodrigues Gomes, e representantes de 
entidades de classe da região.

FRENTE PARLAMENTAR ESTADUAL 
| CEARÁ

Da esquerda para direita: 

dep. federal Eudes Xavier; 

o dep. estadual Antônio 

Carlos; o Presidente da 

CNTC, Levi Fernandes Pinto; 

o Presidente da Fetrace, 

Elizeu Rodrigues; e Eduardo 

Pereira, representante do 

deputado Roberto Santiago.
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Em sua fala, Antônio Carlos salientou as bandeiras defendidas pela Frente e 
considerou como sendo reinvidicações fundamentais para um trabalho de-
cente e remunerado corretamente: “Com a participação e empenho da direto-
ria da Frente e o apoio de todos os parlamentares que assinaram a lista para 
sua instituição, avançaremos em direção ao equilíbrio das relações trabalhis-
tas e da justiça social em nosso país.” - colocou o parlamentar.

Elizeu Rodrigues, Presidente da Fetrace, disse que a luta dos profissionais da 
categoria é uma das mais influentes no Estado, entretanto, é uma das mais 
penalizadas no país. Aproveitou para lembrar os avanços alcançados pelos 
comerciários, embora afirme que se faz necessário continuar seguindo em 
frente por mais direitos para os trabalhadores no Comércio.

O deputado Eudes Xavier fortaleceu a ideia de que a Frente não foi criada com 
a intenção de substituir a atuação dos sindicatos, mas sim, para apoiar a luta 
entre trabalhadores e empresários.

O 3º Encontro Regional reuniu 100 convidados. 
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FRENTE PARLAMENTAR ESTADUAL 
| MINAS GERAIS

N o dia 8 de novembro foi lançada a Frente Parlamentar em Defesa dos 
Comerciários na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O Estado foi 
o 4º a receber a Frente, sendo considerada a maior recebida por Minas 

Gerais. A instalação do encontro originou-se da união articulação cooperada 
pelo deputado federal Dr. Grilo (SD/MG) e pelo deputado estadual Anselmo 
Domingos (PTC/MG). 

O ato contou com o apoio de 66 deputados estaduais. Dentre todas as Fren-
tes foi a que teve a maior adesão. Anselmo Domingos confirmou não ter 
ficado surpreso com a expressiva participação dos membros do Legislativo 
Estadual, já que a união e o comprometimento são características da As-
sembleia do Estado, e ainda reafirmou seu compromisso com os comerciá-
rios de Minas Gerais: “Pretendo gerar uma agenda positiva, com a missão 
de interiorizar as ações e alcançar a meta de estarmos nos maiores polos de 
Minas Gerais em seis meses, para defender os interesses dos mais de um 
milhão de trabalhadores no setor de comércio e serviços de nosso Estado”.

Engrandeceu o envento os deputados federais, além dos já citados, Isaias 
Silvestre (PSB/MG) e Leonardo Monteiro (PT/MG), assim como os deputados 
estaduais Dalmo Ribeiro (PSDB/MG), Wanderley Miranda (PMDB/MG), Ro-
gério Correia (PT/MG), Luzia Ferreira (PPS/MG) e Ivair Nogueira (PMDB/MG).

O público presente somou mais de 350 pessoas devido a participação de 
representantes sindicais e trabalhadores dos setores do Comércio e Serviços. 

“Não podemos aceitar a jornada exaustiva dos trabalhadores no comércio e 
serviços, trabalhando aos domingos e sem direito ao convívio com a família; 
submetidos a um injusto sistema de banco de horas. Precisamos continuar 
lutando contra o Fator Previdenciário, tão lesivo ao trabalhador, e não po-
demos permitir que, em pleno século XXI, práticas abusivas ou similares 
ao trabalho escravo continuem acontecendo em nosso país” destacou o 
deputado federal Dr. Grilo.

Em seu estado de origem, Levi Fernandes Pinto, convidou as entidades de 
classe que compõem o sistema confederativo CNTC a atuarem como arti-
culadores, mediadores, disseminadores e cobradores das proposições de 
interesse dos trabalhadores da categoria nas variadas esferas da Adminis-
tração Pública.
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Da esquerda para direita: o dep. estadual Dalmo Ribeiro; a Diretora da CNTC, Cibele Cristina 

Lemos de Oliveira; o Presidente da CNTC, Levi Fernandes Pinto; o dep. estadual Vanderlei 

Miranda; o dep. estadual Anselmo José Domingos; o dep. estadual Ivair Nogueira; o dep. 

federal Dr. Grilo; o representante do dep. federal Roberto Santiago, Eduardo Pereira dos Santos; 

a dep. estadual Luzia Ferreia; e Luiz Carlos Miranda.

Na foto está o Presidente 

da CNTC, Levi Fernandes 

Pinto; o Diretor da 

Fecomerciários-MG, 

Ozanan Gonçalves; o 

deputado federal Dr. Grilo; 

e o deputado estadual 

Anselmo Domingos.

O sucesso da Frente foi refletido no público presente.  

Mais de 350 pessoas prestigiaram o evento.

A deputada Luzia Ferreira defendeu a redução das 40 horas semanais e 
justificou como sendo um direito do trabalhador. “Os comerciários tem 
o direito de viver a vida fora do horário de trabalho, ter uma vida social 
digna, pois eles possuem família, amigos e precisam de tempo de lazer” 
disse a deputada. 
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O auditório do Edifício Senador Jutahy Magalhães localizado na Assem-
bleia Legislativa da Bahia recebeu na manhã do dia 29 de novembro 
de 2013 a instalação da Frente Parlamentar em Defesa dos Comer-

ciários no Estado da Bahia. A 5ª Frente Estadual teve o apoio do deputado es-
tadual Álvaro Gomes (PCdoB/BA) e a articulação do deputado federal Daniel 
Almeida (PCdoB/BA). O evento contou com a presença de 250 convidados, 
dentre eles trabalhadores dos diversos municípios baianos. 

Trabalhadores de mais de 400 municípios baianos vieram prestigiar o evento e 
somar a luta por mais direitos para a maior categoria do país.

A Mesa foi composta pelo deputado federal Daniel Almeida; pelo deputado 
estadual Álvaro Gomes; pelo deputado estadual, Sandro Reis (PR/BA); pelo 
Presidente da CNTC, Levi Fernandes Pinto; pelo Presidente da Federação dos 
Empregados no Comércio de Bens e Serviços no Estado da Bahia (FECOM-
BASE), Márcio Luiz Fatel; pela representante da Coordenadoria da Mulher da 
FECOMBASE, Maria Euridéia Mendes; e pelo representante do deputado fe-
deral Roberto Santiago, Eduardo Pereira dos Santos.

FRENTE PARLAMENTAR ESTADUAL 
| BAHIA

Da esquerda para direita: 

dep. estadual Álvaro 

Gomes, Márcio Luiz Fatel, 

presidente da Fecombase, 

Maria Euridéia Mendes, 

diretora da Fecombase 

e Levi Fernandes Pinto, 

presidente da CNTC.
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Álvaro Gomes iniciou os trabalhos da Frente estadual falando da FPC à nível 
nacional. “Estava mais do que na hora desta importante categoria profissio-
nal ganhar força na esfera parlamentar e nos sentimos honrados por trazê-la 
para a Bahia” destacou o deputado.

O Presidente dos Comerciários da Bahia afirmou a importância da Fren-
te para os trabalhadores do setor. “É de grande importância a criação da 
Frente para a valorização dos trabalhadores e será mais uma voz que tere-
mos nas instâncias de poder. Os comerciários são tão importantes quanto 
o comércio e sofrem com um ambiente de trabalho nocivo. Com ela vamos 
fortalecer a nossa luta e exigir melhores condições de vida e de trabalho” 
afirmou Márcio Luiz Fatel. 

Daniel Almeida acentuou que o objetivo central da Frente é de garantir ao 
trabalhador do comércio o trabalho com dignidade por meio da proteção de 
direitos, já que isso não é assegurado atualmente.

O evento repercurtiu em vários meios de comunicação da região. 
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Da esquerda para direita: 

Cleber Paiva; Lourival 

Figueiredo; dep. federal 

Arolde de Oliveira; dep. 

estadual Roberto Henriques; 

dep. estadual Graça 

Pereira; José Gonzaga; e 

Eduardo Pereira.

FRENTE PARLAMENTAR ESTADUAL 
| RIO DE JANEIRO

C hegando à capital carioca, a Frente aconteceu na Assembleia Legis-
lativa do Estado em 09 de dezembro de 2013. Comporam a Mesa 
do evento o coordenador estadual da Frente Parlamentar em Defe-

sa dos Comerciários e deputado estadual Roberto Henriques (PSD/RJ); o 
deputado federal Arolde de Oliveira (PSD/RJ); a deputada estadual Graça 
Pereira (PRTB/RJ); o representante do deputado federal Roberto Santiago  
(PSD/SP), Eduardo Pereira dos Santos; o Secretário Executivo da União Geral 
dos Trabalhadores (UGT), José Gonzaga Cruz; representando a CNTC, Louri-
val Figueiredo Melo; o Presidente da Federação dos Empregados no Comér-
cio e Serviços dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, Cleber Paiva 
Guimarães; e a representante das trabalhadoras comerciárias, Lourdes Silva.

Em sua fala, o coordenador estadual Roberto Henriques, elogiou a atividade 
profissional de comerciário e destacou o trabalhador como ponto primordial 
na fidelização do cliente ao comércio: “Nenhuma atividade conhece mais a 
alma do ser humano como o comerciário, porque é ali no balcão, criando 
aquela intimidade através da primeira abordagem por simpatia, através das 
estratégias de conquistar o freguês trazendo, muitas vezes, da porta para 
dentro da loja o cliente, que sempre se estabelecem relações que duram por 
uma vida inteira” - afirmou o deputado. Também aproveitou para convidar os 
parlamentares e representantes da sociedade civil organizada a fazerem parte 
da Frente Parlamentar: “Vamos tentar aumentar a representatividade dessa 
Frente chamando mais colegas parlamentares para participar, bem como a 
sociedade civil organizada” - completou Roberto Henriques.
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Ao lado do deputado 

estadual, Roberto 

Henriques, a deputada 

Graça Pereira expressou 

seu apoio à categoria.

Líderes sindicais da região e trabalhadores compareceram ao ato.

Cleber Paiva aproveitou a oportunidade para saudar todos os companheiros 
presentes na Frente e destacou a realização da FPC como sendo de gran-
de importância para a categoria comerciária: “Nós iniciamos com a Frente 
nacional a Frente Parlamentar de apoio aos comerciários. E nós teremos 
um grande sucesso na Câmara Federal como teremos no Senado. Onde, 
infelizmente, o trabalhador só tem ficado em desvantagem. E essa Frente 
vai fazer com que a gente consiga recuperar todas as nossas reivindicações 
que estão no Congresso Nacional” - disse Cleber Paiva.

Representanto o público feminino, a deputada estadual Graça Pereira para-
benizou a iniciativa do deputado federal Roberto Santiago e dos apoiadores 
da Frente pela ação. A deputada se colocou a disposição para ajudar no que 
for preciso: “Estamos aqui para somar forças, para que possamos juntos 
com os demais membros, ajudar em tudo o que for possível, ajudar em tudo 
que esta Casa Legislativa puder fazer por um setor tão trabalhador e que 
tantas vezes foi discriminado na nossa política. Então eu gostaria que vocês 
pudessem contar conosco” - afirmou a deputada.

“O objetivo é fazer com que a voz do comerciário ecoe dentro do Poder Nacio-
nal, Estadual e Municipal, e é isso que acontece hoje, o trabalhador comerciário 
e a trabalhadora comerciária sentados onde sentam os seus representantes 
para discutirem as propostas que possam melhorar a qualidade do seu trabalho 
e, consequentemente, a qualidade de vida” - afirmou Eduardo Pereira.

Para Arolde de Oliveira, a Frente busca integrar o povo e seus representan-
tes e se preocupa em tornar realidade às reivindicações da população.

Itens importantes presentes na Pauta Mínima ilustraram a manhã de debates 
na Alerj, tais como a proibição dos caixas de supermercados de exercer, 
concomitantemente, a função de empacotador e a participação nos lucros 
das empresas. 
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O evento em Defesa do Comerciário Goiano iniciou às 9 horas no dia 17 
de dezembro no auditório Costa Lima na Assembleia Legislativa de 
Goiás. A participação da deputada federal Flávia Morais (PDT/GO), e 

do deputado estadual, Luis Cesar Bueno (PT/GO), foram de extrema impor-
tância para a realização da Frente estadual. Goiás foi o sétimo e último estado 
a receber a Frente em 2013. 

Na presidência da Mesa, Luis Cesar Bueno retificou o seu apoio a classe 
comerciária na luta pelas demandas urgentes da categoria. Flávia Morais, 
afirmou a intenção da Frente Parlamentar em mobilizar o segmento com fina-
lidade de promover a força política na defesa de direitos dos comerciários e 
articular nos projetos de interesse da categoria.

Lourival Figueiredo, Diretor Secretário da Instituição, ressaltou o papel do mo-
vimento sindical na defesa de direitos dos trabalhadores da maior categoria 
do país. Para Lourival, apesar do crescimento econômico observado ao longo 
dos últimos anos, a parcela desse crescimento não foi distribuída aos tra-
balhadores e com a Frente Parlamentar em Defesa dos Comerciários, vários 
temas de relevância nacional, tais como qualidade de vida, transporte, saúde, 
habitação e educação, poderão ser discutidos.
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Deputada federal Flávia 

Morais discursa para  

200 convidados presentes 

no auditório Costa Lima na 

Assembleia Legislativa  

de Goiás.

Da esquerda para direita: 

o Diretor Secretário da 

CNTC, Lourival Figueiredo; o 

representante do deputado 

federal Roberto Santiago, 

Eduardo Pereira; a deputada 

federal, Flávia Morais; o 

deputado estadual, Luis Cesar 

Bueno; o superintendente 

regional do Ministério do 

Trabalho; Arquivaldo Bites; e 

o Diretor Suplente da CNTC, 

Edson Geraldo Garcia.

“A partir do momento em que se instala uma frente parlamentar em defesa 
dos trabalhadores, sem sobra de dúvidas deve-se estimular e incentivar tam-
bém a participação das demais categorias dentro do processo legislativo,  
isso é muito importante. Parabéns, comerciários!” - destacou o líder sindical, 
Ageu Cavalcante.

Edson Geraldo ressaltou o seu empenho na luta a favor da categoria de tra-
balhadores e trabalhadoras no Comércio: “Através da nossa federação, esta-
mos trabalhando para os sindicatos filiados, sendo 18 no total (15 no Estado 
do Goiás e 3 no Estado do Tocantins), no sentido de proporcionar melhores 
condições de trabalho aos comerciários. Também, são realizadas conven-
ções coletivas com o intuito de negociar maiores vantagens aos comerciários 
em relação ao seu trabalho” - afirmou o Presidente da FETRACOM-GO/TO. 

Esteve presentes na audiência o superintendente regional do Ministério do 
Trabalho, Arquivaldo Bites; o Presidente da Federação dos Trabalhadores 
no Comércio nos Estados de Goiás e Tocantins e Diretor Suplente da CNTC, 
Edson Geraldo Garcia; o Presidente do Sindicato dos Empregados no Co-
mércio no Estado de Goiás, Eduardo Amorim; a representante feminina da 
categoria, Jacira Carvalho da Silva Torres; o Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo no Estado 
de Goiás e Diretor de Assuntos Trabalhistas e Judiciários da CNTC, Ageu 
Cavalcante e o Presidente da Força Sindical de Goiás, Rodrigo Carvelo. 



41

FRENTE PARLAMENTAR ESTADUAL 
| PERNAMBUCO

Da esquerda para direita: 

Levi Fernandes Pinto; dep. 

estadual, Severino Ramos; 

o dep. federal, Augusto 

Coutinho; e o dep. estadual, 

Daniel Coelho.

A primeira Frente Parlamentar estadual de 2014 aconteceu em 17 de 
fevereiro na cidade de Recife. O ato teve a cooperação do deputado 
federal, Augusto Coutinho (SD/PE), e do deputado estadual e coor-

denador da Frente Parlamentar em Defesa dos Comerciários de Pernam-
buco, Severino Ramos (PMN/PE). A Frente ainda contou com o apoio da 
Federação dos Empregados no Comércio de Bens e de Serviços do Norte e 
do Nordeste (Feconeste).

Além dos deputados Augusto Coutinho e Severino Ramos, participaram da 
Mesa, representando a CNTC, o Presidente da Feconeste e 2º Vice-presiden-
te da CNTC, Valmir de Almeida Lima; o Presidente da CNTC, Levi Fernandes 
Pinto; a Presidente da Federação Nacional das Secretárias e Secretários e 
Diretora de Assuntos Internacionais da CNTC, Maria Bernadete Lira Lieuthier; 
a deputada estadual, Terezinha Nunes; e o deputado estadual, Daniel Coelho.

Pernambuco foi o oitavo estado a receber a Frente, que conta com cerca de 
200 mil trabalhadores nos setores de Comércio e Serviços. 
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Segundo Augusto Coutinho, a categoria do Estado está melhor representada 
para discutir assuntos de interesse. “Ações como esta incentivam e dão maior 
estabilidade aos empregados desse segmento. Isso servirá também para di-
minuir distâncias nas discussões” - afirmou o deputado. 

Maria Bernadete Lieuthier saudou a chegada da FPC à Pernambuco. “A ini-
ciativa da Frente é de muita importância para o movimento sindical comer-
ciário e a chegada em Pernambuco é de uma importância muito grande 
para a categoria, principalmente para as mulheres comerciárias, que sofrem 
o preconceito no comércio [...], além da diferença salarial e desigualdade 
de condições de trabalho. A gente sabe que a mulher comerciária, como 
um todo, sofre várias discriminações. [...] Nós temos o problema do pre-
conceito na hora da contratação, geralmente exigem, para profissionais se-
cretários, mulheres de boa aparência e isso já é uma discriminação em si”  
disse a Diretora da CNTC. 

Para o Presidente da Feconeste, Valmir de Almeida Lima a Frente visa buscar 
o diálogo dentro do Poder Legislativo para que assim sejam atendidas as de-
mandas da classe comerciária. 
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C om o apoio de 12 deputados estaduais e a participação de 150 pes-
soas se iniciou os trabalhos da 9ª instalação da Frente Parlamentar 
em Defesa dos Comerciários. A nona edição do evento visava con-

tinuar a descentralização das ações nacionais e atingir o maior número 
de municípios do país. A iniciativa é do deputado estadual Ney Leprevost  
(PSD/PR) e da articulação do deputado federal Eduardo Sciarra (PSD/PR). A 
solenidade contou com a participação da Federação dos Empregados no Co-
mércio do Estado do Paraná (Fecep), presidido por Vicente da Silva. O evento 
ocorreu no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná.

Além dos deputados já citados, estavam sentados na Mesa do ato o Presiden-
te da Federação dos Empregados no Comércio do Estado do Paraná (Fecep) 
e 1º Vice-Presidente da CNTC, Vicente da Silva; a coordenadora da Mulher da 
CNTC, Elizabete Madrona; e representando a CNTC, Lourival Figueiredo Melo.

De acordo com o deputado Ney Leprevost a criação da Frente objetiva prestar 
suporte as reivindicações da categoria: “Esta Frente foi criada para fortalecer, 
organizar e difundir esta categoria, apurar a realidade das relações trabalhistas 
e as principais pautas de cada região além de estreitar laços com o Poder Le-
gislativo e com os deputados. Os comerciários representam a maior categoria 
da força de trabalho no país e no Paraná, portanto, é fundamental a constituição 
desta representação na Assembleia Legislativa” - disse Leveprost.

Eduardo Sciarra declarou apoio aos trabalhos realizados pela Frente. “Eu es-
tou à disposição para combater, ao lado de cada um de vocês, para que os 
trabalhadores brasileiros conquistem os seus direitos” destacou o deputado.

Segundo o Presidente da Fecep, Vicente da Silva, a instalação da Frente irá 
pressionar o Congresso Nacional nas principais demandas da categoria co-
merciária. “Vamos incomodar bastante com esta Frente, porque temos vários 
problemas. Precisamos debater questões e resolver distorções como seguran-
ça, as jornadas elásticas de trabalho, entre outros assuntos. E esta Frente vai 
nos auxiliar muito, porque será instrumento de mobilização, até para levarmos 
nossos reclames ao Congresso Nacional” afirmou o Presidente da Fecep.

Para Elizabete Madrona “a mulher vence a cada dia, quando desmente na 
prática as tendências escravizadoras do gênero e com ela vence o país que 
dignifica a igualdade do ser humano”. E complementou elogiando a atua-
ção da Frente. “(A Frente Parlamentar) chega em um momento propício.  
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Diretor-Secretário,  

Lourival Figueiredo.

Da esquerda para direita: Elizabete Madrona; Vicente da Silva; 

dep. estadual Ney Leprevost; e Lourival Figueiredo.

Diretora da CNTC,  

Elizabete Madrona. 

A cada dia mais o trabalhador tem que realmente se aproximar dos [...] 
políticos que decidem as nossas vidas e o objetivo maior, ao meu ver, neste 
caso, é que nós mostremos aos deputados quando nós somos contra uma 
lei, o por quê de sermos contra ela. Nós vamos hoje chamar a atenção para 
que analisem com cautela o beneficio real que tal lei que ele vai votar real-
mente tenha algo de positivo para o povo brasileiro.” 
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Da esquerda para a direita: 

Neodi Saretta; Lourival 

Figueiredo; Francisco Alano; 

e Esperidão Amin.

F lorianópolis foi o 10º Estado a sediar a FPC. O ato foi conduzido pelo 
deputado estadual e coordenador da Frente no Estado Neodi Saretta 
(PT/SC). A articulação da instalação da Frente em Santa Catarina foi 

de responsabilidade do deputado federal Esperidião Amin (PP/SC). Além 
do deputado estadual Saretta e do deputado federal Espiridião Amin, com-
poram a Mesa de honra do evento no Plenarinho da Assembleia Legislativa 
de Santa Catarina, o Diretor Secretário da CNTC, Lourival Figueiredo Melo; 
o Presidente da Federação dos Trabalhadores no Comércio de Santa Cata-
rina (FECESC), Franscisco Alano; o Presidente da Alesc, Joares Ponticelli  
(PP/SC); e a Presidente do Sindicato dos Comerciários de Imbituba, Cân-
dida Dienir Alves, representando as trabalhadoras comerciárias. Na plateia 
estavam presentes representantes de sindicatos e comerciários da região. 

O deputado Neodi Saretta assegurou o seu apoio frente às demandas da 
categoria. “Vamos atuar de forma conjunta com a frente nacional e as repre-
sentações de classe em torno da pauta mínima já apresentada, mas também 
temas específicos do nosso estado” afirmou Saretta.
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Esperidião Amin reafirmou o seu apoio à categoria na Câmara dos Deputa-
dos. “O capitalismo moderno nos traz vários assuntos para debater, como 
a instabilidade, as metas no trabalho e o baixo índice de fidelidade. Peço 
que me deixem informado sobre os encaminhamentos feitos aqui para que 
eu possa colaborar nesta importante causa, pois é uma categoria impor-
tante para a economia e uma razão pessoal me leva a defender essas 
lutas” disse o deputado.

Na opinião de Alano, a atuação da FPC deveria chegar a todas as Câmaras 
de Vereadores do Estado, levando a discussão no âmbito municipal e se 
aproximando assim da realidade dos trabalhadores. E cobra a necessidade 
dos líderes sindicais se unirem na luta à favor do trabalhador. “A FECESC 
aceitou o convite de implantar a Frente em Santa Catarina porque entende 
que é fundamental unir esforços. Se não nos juntarmos com força, o outro 
time, que defende os empresários, é quem vai ganhar a partida” disse Alano.

O Diretor da CNTC voltou a reivindicar a atuação dos sindicalistas dentro do 
Poder Legislativo: “O diálogo é que pode nos ajudar a enfrentar os desafios. 
Os representantes que estão no Legislativo precisam conhecer nossa reali-
dade para se posicionarem. Queremos tratamento digno e vivemos num país 
democrático que nos permite esse debate. Não podemos mais aceitar as jor-
nadas humilhantes, que não permitem sequer o convívio familiar, o lazer, ou 
mesmo tempo para qualificação dos trabalhadores” - afirmou Lourival. 
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A sessão da FPC no 

Maranhão foi iniciada pelo 

embalo do grupo bumba-

meu-boi da orquestra 

Encanto do Olho D’Água.

M ais de 100 pessoas lotaram a Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão. Dentre os presentes estavam lideranças políticas, traba-
lhadores e representantes sindicais. O acontecimento do ato no Es-

tado teve a participação do deputado estadual Alexandre Almeida (PTN/MA), 
que é o coordenador estadual da Frente, e da articulação do Senador Lobão 
Filho (PMDB/MA). O apoio da Federação dos Empregados no Comércio do 
Estado do Maranhão (FECEMA) foi primordial para a realização do evento.

Foram convidados a participar da Mesa o deputado estadual Alexandre Al-
meida; o Diretor da Federação dos Empregados no Comércio do Estado 
do Maranhão (FECEMA) e Diretor Adjunto da CNTC, Rodrigo Comerciário; 
os senadores Lobão Filho e João Alberto (PMDB/MA); o deputado federal 
Francisco Escórcio; o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, deputado estadual Arnaldo Melo (PMDB/MA); e a representante 
das Trabalhadoras Comerciárias do Estado do Maranhão e Presidente da 
FECEMA, Maria Lauzina Morais.

O senador Lobão Filho aproveitou a cerimônia para parabenizar a todos os 
envolvidos pela criação da Frente. “Essa Frente Parlamentar defende 12 mi-
lhões de brasileiros junto ao Congresso Nacional e Assembleias Legislativas. 
É importantíssima. Eu me junto a essa frente em defesa dos comerciários com 
alegria e muita honra. Parabéns a todos” disse Lobão.
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Trabalhadores compareceram na solenidade para reinvidicar seus direitos.

“A regulamentação da carreira do comerciário foi relatada por mim e naquela 
ocasião eu fazia questão de dizer que a carreira comerciária era mais anti-
ga do Brasil e lamentavelmente ela ainda não era regulamentada. Então esta 
Frente Parlamentar, da qual eu faço parte, é para nós irmos buscar o que foi 
deixado no passado para se fazer. Não só agora a sua regulamentação como 
os benefícios que ela poderá trazer a sociedade, e particularmente aos comer-
ciários” afirmou o senador João Alberto. 

Para Alexandre Almeida a Frente busca abrir um canal de diálogo entre os 
trabalhadores e os parlamentares como forma de ampliar os direitos da ca-
tegoria. “Um exemplo de pauta que destaco é a fixação de um piso salarial 
para os comerciários. Isso é uma competência do Estado e pode ser legislado 
pela Assembleia. Mais do que isso, a Frente Parlamentar poderá servir como 
um instrumento de articulação entre todos, promover uma mesa redonda e 
mediar avanços para a categoria” afirmou Almeida.

“Nós mulheres enfretamos um problema muito sério, que é a questão da jor-
nada de trabalho, pois a nossa luta maior é pela redução da jornada de traba-
lho para 40 horas semanais e nós mulheres trabalhamos além das 44 horas, 
principalmente os trabalhadores do ramo de supermercados que trabalham 
de domingo a domingo. Com essa Frente esperamos que os problemas se-
jam minimizados” disse Maria Lauzina Morais.

Rodrigo Comerciário considerou em sua fala a Frente como aliada que fal-
tava para a defesa de direitos e na melhoria da qualidade de vida dos co-
merciários maranhenses. Rodrigo ainda cobrou a presença da FPC dentro 
dos municípios com o auxílio dos sindicalistas. “É preciso que a Frente che-
gue aos municípios, pela ação dos sindicatos que hoje se fazem presentes 
aqui, na mobilização dos vereadores e na conscientização dos trabalhado-
res da categoria sobre a necessidade de aproveitarmos essa oportunidade” 
destacou Rodrigo. 
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Da esquerda para a 

direita: Daniele do Espírito 

Santo; Lourival Figueiredo; 

José Francisco de Jesus 

Pantoja Pereira; Edmilson 

Rodrigues; e Adelmo 

Azevedo Lima.

O 12º Encontro Regional aconteceu no Norte do país. O Pará com mais 
de 500 mil trabalhadores no Comércio teve toda atenção de dirigen-
tes sindicais e parlamentares. Para a FPC os comerciários do Pará 

representam a classe de trabalhadores fortes e que lutam pelo crescimento 
regional. Apesar da pouca atenção dada pelos governantes, os diretores da 
CNTC e da Frente Parlamentar em Defesa dos Comerciários tinham que agir 
de maneira diferente. Foi assim que a Frente se dirigiu no dia 16 de maio de 
2014 para o auditório João Batista na Assembleia Legislativa do Estado.

O ato ratificou o compromisso com os comerciários paraenses e contribuiu 
para aproximação dos sindicalistas junto aos membros do Poder Legislativo 
estadual. Compareceu na ocasião o Presidente da Federação dos Trabalha-
dores no Comércio e Serviços dos Estados do Pará e Amapá (FETRACOM-
-AP), Presidente da UGT Pará, deputado estadual, Zé Francisco (PMN/PA); 
na época o deputado estadual, Edmilson Rodrigues (PSOL/PA); os vereado-
res Pio Neto (PTB/PA) e Azevedo de Lima (PTB/PA); o Diretor Secretário da 
CNTC, Lourival Figueiredo Melo; a diretora do Sindicato dos Empregados no 
Comércio do Pará, Carla Daniele do Espírito Santo.
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Zé Francisco, que também é Diretor Social e de Assuntos Legislativos da 
CNTC, lembrou-se das principais conquistas alcançadas pelos comerciá-
rios, como o reconhecimento da profissão de comerciário, da redução de 
44 para 42 horas a jornada de trabalho para os profissionais da categoria 
no Estado, o aumento salarial de 17% em 2014 e o ticket-refeição de R$ 
200 para os comerciários parenses. “Antigamente, comerciário era função 
e não profissão e, portanto, todos os trabalhadores eram explorados e 
desempenhavam suas funções ao bel prazer dos patrões e das empresas. 
Hoje não é mais assim e a Frente em Defesa dos Comerciários está aqui 
para acompanhar o que acontece. Ainda há muita coisa a ser feita e deba-
tida” destacou o sindicalista.

Em apoio ao discurso do deputado Zé Francisco, o deputado Edmilson  
Rodrigues parabenizou a categoria diante das reinvicações atendidas.  
Para Edmilson Rodrigues todas as categorias deveriam se mobilizar para 
criação de frentes parlamentares.

O Diretor-Secretário da CNTC discorreu duras críticas ao banco de horas.  
“Somos contra o banco de horas, que camufla as extensas e ilegais jornadas 
praticadas criando um falso benefício ao trabalhador, que é obrigado a tirar 
folga em dias que não escolhe e quando não poderá desfrutar do convívio 
com a família e do lazer” afirmou Lourival. 
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Da esquerda para direita: senador Wellington Dias; Marcos de Holanda Moura; dep. federal Assis Carvalho; 

dep. estadual Ismar Marques; Lourival Figueiredo Melo; Gilberto Paixão; Francisca das Chagas.

Para fechar o ciclo de excelentes debates, Piauí foi Estado escolhido 
para finalizar com chave de ouro a trajetória por 13 estados brasileiros.  
O evento ocorreu no dia 19 de maio de 2014 na Assembleia Legislativa 

do Estado do Piauí (ALEPI). O requerimento da Frente estadual é de autoria 
do deputado estadual Cícero Magalhães (PT/PI) e contou com a adesão de 
mais de 20 deputados estaduais. A articulação foi de responsabilidade do 
deputado federal Assis Carvalho (PT/PI). Participou da organização a equipe 
da Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços no Estado do Piauí 
(FETRACOMPI) do Presidente Marcos de Holanda Moura.

O diálogo entre os parlamentares e os líderes sindicais foi importante para 
confirmar as principais reivindicações da classe comerciária. O deputado fe-
deral Assis Carvalho elogiou a iniciativa da instalação da Frente estadual, pois 
segundo o deputado irá fomentar o debate em função da valorização dos 
comerciários do Estado.

“Eu parabenizo por essa iniciativa do Parlamento estadual do Piauí, a partir da 
iniciativa do deputado Cícero Magalhães, mas apoiada amplamente, tanto pelos 
sindicatos dos comerciários como da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
no Comércio, e creio que isso é uma forma de trazer para pauta do Estado, mas 
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Público Presente na Assembleia Legislativa do Piauí.

também nessa integração do Parlamento Federal, Estadual e Municipal, a pau-
ta dos comerciários. Assim como apoiei a lei que tratou da regulamentação da 
profissão comerciária também quero tratar da pauta, por exemplo, da criação de 
creches em Teresina, Picos, Floriano, Parnaíba, Campo Maior e outras cidades do 
Piauí que amplamente tem como força da sua economia o Comércio e, portanto, 
os comerciários e comerciárias para que possam dar conta da sua atividade sa-
bendo que o seu filho ou sua filha está sendo bem cuidado. Então pautas como 
essas e outras, a Frente Parlamentar estará empurrando para acelerar a aprova-
ção e o funcionamento” - declarou o senador Wellington Dias.

Comerciário por vocação, Cícero Magalhães conhece os desafios diários da 
vida do comerciário e da comerciária. O deputado defendeu a redução da jor-
nada atual de trabalho para 36 horas semanais, já que a comerciária enfrenta 
a tripla jornada de trabalho. “Quem defende essa jornada insana esquece que 
a trabalhadora tem tripla jornada, como profissional, mãe e dona de casa.  
A gente precisa acabar com isso. Nós defendemos 36h semanais e o fim do 
banco de horas, pois assim estaremos realmente gerando empregos e melho-
rando a qualidade de vida do trabalhador” destacou o deputado. Aproveitou 
para defender os direitos trabalhistas garantidos pela CLT.

Marcos Moura reconheceu os avanços alcançados pela categoria nos últimos 
anos, entretanto, considera que ainda exista a necessidade de reivindicar por 
mais direitos, dentre eles a erradicação do trabalho escravo. 

Nas palavras do Diretor Secretário, Lourival Figueiredo, a CNTC tem trabalha-
do extensivamente para garantir mais direitos aos comerciários brasileiros. Se-
gundo Lourival, a Frente trouxe a possibilidade dos parlamentares do Estado 
conhecerem melhor a realidade do comerciário piauiense.

Francisca das Chagas avaliou o ato como de extrema importância para as co-
merciárias do Estado, pois o momento proporcionou o contato entre represen-
tantes sindicais, trabalhadores e parlamentares. Segundo a representante das 
mulheres comerciárias a categoria pôde apresentar as principais reivindicações. 

Na Mesa estava o senador Wellington Dias (PT/PI); o deputado federal Assis 
Carvalho (PT/PI); o Presidente da FETRACOMPI, Marcos de Holanda Moura; 
o Diretor Secretário da CNTC, Lourival Figueiredo Melo; o deputado estadual 
Ismar Marques; o vereador Gilberto Paixão; e a representante das mulheres 
comerciárias, Francisca das Chagas. 
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FRENTE PARLAMENTAR MUNICIPAL 
| BELO HORIZONTE

Deputado federal, Dr. Grilo, 

discursou para os presentes 

na Câmara Municipal de 

Belo Horizonte

A capital mineira teve a honra de receber a primeira Frente Municipal 
em 7 de abril de 2014 no Plenário Amynthas Barros da Câmara Muni-
cipal de Belo Horizonte. A coordenação municipal foi realizada pelo 

vereador Juliano Lopes (SD/MG). O deputado estadual Anselmo José Do-
mingos (PTC/MG) e o deputado federal Dr. Grilo (SD/MG) foram os articu-
ladores. A FPC municipal contou ainda com a colaboração da Federação 
dos Empregados no Comércio e Congêneres do Estado de Minas Gerais, 
presidida pelo Presidente Levi Fernandes Pinto e representado pelo Diretor 
da Fecomerciários-MG, Ozanan Gonçalves e com o apoio do Sindicato dos 
Empregados no Comércio de Belo Horizonte e Região Metropolitana, presi-
dido por José Cloves Rodrigues.

A instalação da Frente no município cumpriu a promessa de descentralizar 
as ações da Frente em nível federal e atingir o Poder Legislativo municipal e 
teve o apoio de mais de 100 pessoas, dentre eles estavam lideranças sindi-
cais, parlamentares e trabalhadores da categoria.

Segundo o vereador Juliano Lopes, a FPC representa para os comerciários 
um instrumento para a luta dos trabalhadores. Destacou os principais objeti-
vos da ação, tais como a melhoria da saúde dos trabalhadores, a realização 
de audiências públicas com a intenção de discutir soluções para mobilidade 
urbana, a mediação de debates entre comércio e consumidor e a realização 
da interlocução entre o Poder Legislativo e os comerciários.



54 FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DOS COMERCIÁRIOS • RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2013-2014

Mais de 100 pessoas acompanharam o evento.

Para o vereador Juninho Paim (PT/MG) a interação com todas as esferas 
do Poder Legislativo é muito importante para a categoria obter apoio do 
Poder Público.

Dr. Grilo defendeu a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais já 
que o empregador permite o trabalhador a utilizar as horas extras trabalhadas 
somente quando assim desejar, criticando a existência do banco de horas.

O deputado estadual Anselmo Domingos declarou seu comprometimento 
com os trabalhadores do Comércio. “Sabemos que a situação é grave. Infe-
lizmente, existem casos onde os trabalhadores não podem parar um minu-
to sequer para descansar ou se alimentar. Estamos lutando para melhores 
condições de trabalho para a classe dos comerciários! Contem conosco!” 
disse Anselmo.

Ozanan Gonçalves avaliou positivamente a Frente Parlamentar Municipal em 
Belo Horizonte. “Eu vejo (a Frente Municipal) como de grande importância, até 
porque Minas (Gerais) não poderia sair atrás, Minas (Gerais) que agrega mais 
de um milhão de comerciários e só em Belo Horizonte são mais de 200 mil 
comerciários. Por ser uma categoria tão grande, tão representativa, nós temos 
que partir junto aos parlamentares, buscando esse apoio, essa ajuda que com 
certeza será bem vinda para os comerciários” afirmou Ozanan Gonçalves.

Foi discutida ainda a diferença salarial de gênero, o desrespeito da jornada de 
trabalho de 44 horas semanais, o uso indiscriminado do banco de horas, os 
baixos salários recebidos pelos profissionais do Comércio, o Fator Previden-
ciário e o fim do projeto de tercerização. 
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FRENTE PARLAMENTAR MUNICIPAL 
| TEIXEIRA DE FREITAS

Da esquerda para direita: o 

vereador Domingos Donato; 

José Carlos Cabral; vereador 

Ronaldo Alves; Marcio Luiz 

Fatel; Marcelo Lavigne.

A segunda FPC municipal aconteceu na noite do dia 31 de julho de 
2014 no auditório da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas e teve 
o apoio do Sindicato dos Empregados no Comércio de Teixeira de 

Freitas (SINDEC). Os comerciários do município mostraram a sua força 
lotando o auditório da Câmara Municipal.

Na Mesa estavam o 1º Secretário da Câmara Municipal, vereador Domin-
gos Donato (PSC/BA); o Presidente do Sindicato dos Empregados no Co-
mércio de Teixeira de Freitas (SINDEC), José Carlos Cabral de Carvalho; 
o Presidente da Câmara de Vereadores, vereador Ronaldo Alves Cordeiro  
(PSC/BA); o Presidente da Federação dos Empregados no Comércio e de 
Bens e Serviços do Estado da Bahia (FECOMBASE), Marcio Luiz Fatel; e 
o Secretário de Organização da União Geral dos Trabalhadores da Bahia, 
Marcelo Carvalho Lavigne.

O Presidente da Fecombase, Márcio Fatel, falou da importância da chegada 
da Frente ao município. “A Frente Parlamentar será um importante instru-
mento para que possamos conscientizar os parlamentares de nossas bases 
sobre as condições de trabalho precárias que muitos profissionais de nossa 
categoria estão enfrentando em várias localidades” destacou Fatel. E ainda 
aproveitou para saudar os trabalhadores do Comércio, os vereadores e a 
diretoria do SINDEC pelo esforço na criação da FPC de Teixeira de Freitas.
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O Presidente da Câmara Municipal enfatizou o trabalho pioneiro realizado 
pelos vereadores e apoiadores da Frente e ressaltou a relevância no apoio 
às reivindicações dos trabalhadores e o fortalecimento da categoria. 

José Carlos discursou a respeito de temas importantes para os comerciários 
da região, como o descanso aos domingos, transporte público, a seguran-
ça do trabalhador e as negativas do INSS de benefícios aos comerciários.  
O líder sindical elogiou o compromisso assumido pelos vereadores. 
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ATUAÇÃO DA FPC NO  
CONGRESSO NACIONAL 

O s trabalhos realizados pela Frente Parlamentar em Defesa dos Co-
merciários nas Casas Legislativas do país trouxeram inúmeros re-
conhecimentos à classe de trabalhadores e trabalhadoras que con-

tribuem por um país mais próspero e justo. A Confederação Nacional dos 
Trabalhadores no Comércio sempre buscou se alinhar às principais deman-
das da categoria e esteve presente ao longo desses últimos anos reivindican-
do os direitos e garantias dos trabalhadores. Diante da expansão da atuação 
da classe empresarial dentro do Poder Legislativo Federal, a CNTC procurou 
unir forças e reunir novos aliados a favor dos comerciários brasileiros. 

No mesmo ano em que a profissão comerciária foi regulamentada pelo Con-
gresso Nacional, ocorreu o lançamento da Frente. Marco histórico para os 
representantes da categoria e para os mais de 12 milhões de comerciários e 
comerciárias brasileiras. 

É preciso destacar a atuação do Presidente da FPC na presidência da Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP), o deputado 
federal Roberto Santiago. Na sua gestão, a CTASP realizou 55 audiências pú-
blicas para tratar de variados temas à respeito da relação trabalhador e empre-
gador. Temas importantes foram debatidos naquele ano, tais como a correção 
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do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), transparência nos con-
vênios do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e a desigualdade salarial 
entre homens e mulheres. Os debates proporcionaram melhor entendimento 
na solução dos conflitos e abriu espaço para que líderes sindicais laborais e 
representantes da classe empresarial pudessem expressar a sua posição. No 
mesmo ano foram apreciadas 221 proposições, sendo 148 aprovadas. 

A FPC atuou em outras comissões das Casas Legislativas. Alguns projetos 
de lei, que visam à proteção da qualidade de vida dos trabalhadores, como a 
proibição do caixa de Supermercado exercer função de empacotador conco-
mitantemente (PL 353/2011), a proibição de retenção de salários por Bancos 
no caso de empréstimos por margem salarial consignável (PL 2084/2011), 
a aplicação de multas por falta de pagamento por parte do empregador (PL 
5771/2013) e o projeto aprovado pelo Senado Federal que torna obrigatório 
o pagamento de comissão de pelo menos 4% sobre o valor das vendas para 
o trabalhador no Comércio (PLS 47/2013), a Frente Parlamentar em Defesa 
dos Comerciários se posicionou favorável por reconhecer que tais projetos 
contribuiriam positivamente para a vida do trabalhador. Em contrapartida, de-
terminados projetos que tramitam atualmente dentro do Congresso Nacional 
são extremamente prejudiciais para a categoria, sendo estes o projeto de lei 
favorável ao Banco de Horas (PL 6141/2013) e a compensação de jornada de 
trabalho (PLS 88/2013). A CNTC encaminhou sua posição com argumentos 
contrários a aprovação do PLS 5044/2013, que torna a atualização monetá-
ria por débitos judiciais fixado conforme os índices vigentes na poupança, 
e apresentou posicionamento favorável a aprovação do PL 6171/2013, que 
visa estabelecer a atualização de débitos trabalhistas pelo INPC do período. 
Articulamos a não apreciação do PL 3842/2012 na Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), que pretende 
dar nova redação ao conceito de trabalho análogo ao escravo, por entender 
ser um retrocesso na legislação vigente e nas garantias dos trabalhadores.

Apoiamos o deputado federal Assis Melo (PCdoB-RS) na apresentação de re-
querimento propondo realização de audiência pública sobre o PL. 6455/2013 
(criação do Conselho Federal e Conselhos Regionais de Secretariado).

Realizou-se reunião com o senador Paulo Davim em conjunto com represen-
tantes de entidades sindicais e empregados de Postos de Combustíveis e 
Derivados de Petróleo com acordo de se realizar debate para “discutir as con-
dições de segurança e saúde dos empregados em postos de abastecimento 
de combustíveis”.

Em 2013, além da regulamentação da profissão comerciária, os profissionais 
do Comércio foram homenageados, a partir do requerimento do deputado fe-
deral Roberto Santiago, em sessão solene na Câmara dos Deputados no dia 
30 de outubro, reconhecido como Dia dos Comerciários. O reconhecimento in-
centivou as Assembleias Legislativas estaduais a realizarem feito semelhante.

Trabalhadores, líderes sindicais e parlamentares cientes das reais ameaças às 
conquistas alcançadas pelo comerciário brasileiro e convencidos dos ganhos 
obtidos pela FPC nos anos de 2013 e 2014, consolidaram esforços para a 
criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Trabalhadores no Co-
mércio e Serviços (FPCS). A expectativa para a Diretoria da CNTC e do novo 
Conselho de Diretores da FPCS é de que a Frente atinja o maior número de 
Estados e municípios, contribuindo sempre para o progresso da categoria de 
trabalhadores nos setores de Comércio e Serviços. 
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DOCUMENTOS DA FRENTE PARLAMENTAR  
EM DEFESA DOS COMERCIÁRIOS

REQUERIMENTO Nº , DE 2013
(Do Sr. Roberto Santiago)

Requer o registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários.

Senhor Presidente, 

Requeiro nos termos do Ato da Mesa nº 69, de 10 de novembro de 2005, o re-
gistro da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários, cujo objetivo 
será fortalecer, difundir e potencializar as ações da categoria haja vista que a 
mesma movimenta a economia do país, gera riquezas e, consequentemente, 
melhora a qualidade de vida dos trabalhadores no comércio. 

Importante ainda citar que a categoria comerciária brasileira, é a maior cate-
goria profissional do país, com mais de 12 milhões de trabalhadores repre-
sentados por 830 (oitocentos e trinta) sindicatos, 28 (vinte e oito) federações e  
1 (uma) confederação. 

Seguem anexos, ata de fundação e constituição da mencionada Frente Parla-
mentar, bem como o seu estatuto e a relação das assinaturas de deputados 
e senadores que aderiram à nova entidade, destacando que este parlamentar 
signatário será o seu coordenador perante esta Casa.

Respeitosamente,

Deputado ROBERTO SANTIAGO / PSD-SP 
Presidente da Frente Parlamentar Mista 

 em Defesa dos Comerciários
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PAUTA MÍNIMA DA FRENTE PARLAMENTAR 
GESTÃO 2013/2014

Proibição de Caixa de Supermercado exercer função de empacota-
dor concomitantemente – O caixa não deve assumir uma dupla função no  
supermercado, por causar problemas a sua saúde. 

Banco de Horas – Contrária à fixação de banco de horas por não preservar 
o direito à saúde, vida social e familiar, descanso, previsão de jornada de tra-
balho e principalmente à dignidade da pessoa humana, direitos e princípios 
basilares da Constituição Federal e da Consolidação das Leis do Trabalho.

Fim do trabalho aos domingos – Contrária por prejudicar a vida familiar e 
social do comerciário. 

Despedida Imotivada – A legislação trabalhista deve proteger o trabalhador 
contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. 

Extinção do Fator Previdenciário – Prejudicial por não permitir ao trabalha-
dor conhecer antecipadamente quando irá se aposentar e quanto receberá, 
pois o fator previdenciário sofre alterações anualmente pela expectativa de 
sobrevida calculada pelo IBGE.

Jornada de trabalho de 40 horas semanais – A duração normal do traba-
lho não pode ser superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais. 

Participação nos lucros da empresa – Fixação em quinze por cento do 
lucro líquido a participação dos trabalhadores quando houver recusa da em-
presa à negociação coletiva. 

Expropriação de propriedades com trabalho escravo – As propriedades 
rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas 
ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo devem 
ser expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação 
popular, sem qualquer indenização ao proprietário.
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ESTATUTO DA FRENTE PARLAMENTAR  
EM DEFESA DOS COMERCIÁRIOS

Confira a seguir o regramento de funcionamento da Frente Parlamentar em 
Defesa dos Comerciários:

CAPÍTULO I 
Da Denominação, Natureza, Sede, Duração e Finalidade

Art. 1º A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários é uma en-
tidade civil sem fins lucrativos de natureza política não ideológica e supra-
partidária, de âmbito nacional e duração indeterminada, com sede e foro no 
Congresso Nacional, Distrito Federal.

Art. 2º A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários tem por ob-
jetivo fortalecer, difundir e potencializar as ações da categoria, haja vista que a 
mesma movimenta grande parte da economia do país. 

Parágrafo Único – A Frente Parlamentar em Defesa dos Comerciários tem 
como outra atribuição buscar alternativas e melhorias a qualidade de vida dos 
trabalhadores do comércio.

Art. 3º A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários desempe-
nhará suas atividades em defesa dos princípios da dignidade, da transparên-
cia, da justiça e do respeito ao próximo.

Art. 4º A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários é aberta à 
participação de parlamentares de todos partidos políticos e de todo cidadão 
ou entidade que aceite os seus princípios e tenha interesse de transformar em 
realidade os seus objetivos.

Art. 5º A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários atuará de for-
ma coordenada e articulada com as Comissões Temáticas do Congresso Nacio-
nal, visando o intercâmbio de conhecimentos, experiências e estratégias para o 
cumprimento eficaz de sua finalidade, otimizando tempo e recursos financeiros.

Art. 6º É vedada à Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários a 
participação em atividades estranhas à sua natureza e finalidade.

Art. 7º Integram a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários:

I.  Como membros fundadores os deputados federais e senadores da Re-
pública integrantes da atual legislatura que subscrevam o Termo de Ade-
são no prazo de noventa dias, contados da data de aprovação do presen-
te estatuto;

II.  Como membros efetivos os parlamentares que subscrevam o Termo  
de Adesão;

III. Como membros colaboradores os ex-parlamentares que se interessem 
pelos objetivos da referida Frente, bem como os parlamentares estaduais 
e vereadores.
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Parágrafo Único – A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários 
poderá conceder títulos honoríficos a parlamentares, autoridades e pessoas 
da sociedade em geral que se destacarem no apoio logístico; na coopera-
ção técnica; no intercâmbio de conhecimentos e experiências, dentre outras 
ações relevantes que entender merecedora do referido título, indicados por 
seus membros e aprovados pela Assembleia Geral.

Art. 8º É expressamente vedado a todos os membros da Frente Parlamentar 
Mista em Defesa dos Comerciários, o direito de usufruírem ou perceberem 
vantagens pessoais, bem como o de receberem qualquer tipo de remunera-
ção pelo exercício de seus cargos de direção.

CAPÍTULO II 
Da estrutura

Art. 9º A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários terá os  
seguintes níveis hierárquicos: 

I. Assembleia Geral; 

II. Conselho Diretor;

III. Conselho Consultivo; 

IV. Conselho Fiscal;

V. Frentes Estaduais;

VI. Frentes Municipais.

Art. 10 A Assembleia Geral, órgão de deliberação soberana e de mais alto 
grau da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários é constituí-
da pelos filiados parlamentares e não parlamentares em pleno exercício de 
seus direitos.

Parágrafo Único – A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente a cada 
mês ou extraordinariamente por convocação do Presidente do Conselho Dire-
tor ou a requerimento por convocação do Presidente do Conselho Diretor ou a 
requerimento de pelo menos 1/3 (um terço) dos filiados parlamentares.

CAPÍTULO III 
Das Competências

Art. 11 Compete à Assembleia Geral:

I. Eleger ou destituir os integrantes do Conselho Diretor, e dos Conselhos 
Fiscal e Consultivo;

II. Aprovar balanços e relatórios do Conselho Diretor;

II. Alterar, no todo ou em parte, este Estatuto;

IV. Deliberar sobre assuntos para os quais foi convocada.

Art. 12 A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho 
Diretor, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, através de expediente 
aos filiados. 
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Parágrafo Único – Em caso de urgência, o prazo de que trata este artigo 
poderá ser reduzido para 48 (quarenta e oito) horas.

Art. 13 A Assembleia Geral será instalada com qualquer número, e suas 
decisões tomadas por maioria simples, observada a presença mínima de 
15 (quinze) filiados, em primeira convocação, 30(trinta) minutos após, com 
qualquer número e cabendo ao Presidente do Conselho Diretor a decisão 
em caso de empate nas votações.

Art. 14 O Conselho Diretor é composto de:

I. Presidente;

II. Vice-Presidente;

III. Secretário Geral;

IV. Secretário Adjunto;

V. Tesoureiro;

VI. Tesoureiro Adjunto;

VII. Consultor Jurídico.

Art. 15 Compete ao Presidente do Conselho Diretor:

I. Representar ativa e passivamente a Frente Parlamentar Mista em Defesa 
dos Comerciários, em juízo ou fora dele;

II. Superintender, supervisionar e fiscalizar as atividades da presente Frente 
Parlamentar;

III. Convocar e presidir as reuniões do Conselho Diretor e as  
Assembleias Gerais;

IV. Apresentar relatórios ao Conselho Fiscal;

V. Efetuar contratos ou convênios com entidades públicas e privadas, com 
vistas ao atendimento dos objetivos específicos da referida Frente;

VI. Organizar a estrutura administrativa, com poderes para contratar, definir 
atribuições, nomear e demitir auxiliares ou empregados, autorizar paga-
mentos e assinar, ou endossar, com o tesoureiro adjunto ou procurador 
com poderes especiais, todos os cheques, ordens de pagamento, títulos 
e demais documentos que representam obrigações financeiras da pre-
sente Frente Parlamentar ou os que se relacionem com o seu patrimônio.

Art. 16 Compete ao vice-Presidente do Conselho Diretor, por designação do 
Presidente, substitui-lo nas suas ausências ou impedimento, e coordenar os 
trabalhos nas áreas específicas.

Art. 17 Compete ao secretário-geral:

I. Superintender os serviços gerais da Secretaria, assinando os expedientes 
de rotina interna e externa, mantendo-os em dia;

II. Superintender a distribuição dos empregados, determinando sua lota-
ção, registro e ponto; 
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III. Colaborar com o Presidente no preparo dos relatórios trimestrais, rece-
bendo e coordenando os relatórios de outros membros do Conselho Di-
retor e do Conselho Fiscal;

IV. Lavrar as atas das sessões do Conselho Diretor e da Assembleia Geral no 
cumprimento de suas atribuições, substituindo-o em seus impedimentos 
ou ausências.

Art. 18 Compete ao secretário adjunto auxiliar ao secretário geral no cumpri-
mento de suas atribuições, substituindo-o em seus impedimentos ou ausências.

Art. 19 Compete ao tesoureiro:

I. Superintender os serviços contábeis e administrativos da Tesouraria;

II. Assinar ou endossar, com o Presidente, ou procurador com poderes es-
peciais, todos os cheques, ordens de pagamento, títulos e demais docu-
mentos com o seu patrimônio;

III. Pagar as despesas autorizadas;

IV. Apresentar, ao Presidente, balancete geral de receita e despesas, relató-
rio das atividades da Tesouraria e a prestação de contas.

Art. 20 Compete ao tesoureiro adjunto, auxiliar o tesoureiro no cumprimen-
to de suas atribuições, substituindo-o em seus impedimentos ou ausências, 
inclusive, se for o caso, assinando ou endossando com o Presidente, ou um 
dos vice-Presidentes especialmente designados para tal, todos os cheques, 
ordens de pagamento, títulos e demais documentos que envolvam responsa-
bilidade financeira da presente Frente ou se relacionem com o seu patrimônio.

Art. 21 Compete ao consultor jurídico:

I. Emitir pareceres e discutir questões de natureza jurídica de interesse da 
presente Frente Parlamentar;

II. Assessorar a Frente na elaboração e no acompanhamento de matérias 
legislativas pertinentes.

Art. 22 Ao Conselho Consultivo, formado por três membros, compete articu-
lar e mobilizar seus companheiros de partido em adesão à Frente Parlamentar 
Mista em Defesa dos Comerciários e apoio aos seus movimentos, bem como 
pronunciar-se sobre qualquer questão quando solicitado pelo Presidente.

Art. 23 Ao Conselho Fiscal, composto de três membros, compete:

I. Examinar trimestralmente, a prestação de contas do Conselho Diretor; 

II. Emitir parecer sobre a legalidade e a exatidão das despesas realizadas 
pelo Conselho Diretor, divulgando-o aos parlamentares até 5 (cinco) dias 
úteis antes da Assembleia Geral Ordinária, especialmente convocada 
para este fim;

III. Requisitar informações, livros e documentos ao Presidente do  
Conselho Diretor.
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Art. 24 Às Frentes Estaduais e Municipais, organizadas nas respectivas ba-
ses, compete divulgação e apoio aos princípios e objetivos da Frente Parla-
mentar Mista em Defesa dos Comerciários.

CAPÍTULO IV 
Do Patrimônio e do Exercício Social

Art. 25 O patrimônio da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários 
será constituído pelos bens móveis e imóveis que possua ou venha a possuir.

Art. 26 Constituem renda da Frente Parlamentar Mista em Defesa  
dos Comerciários:

I. Legados e doações;

II. Contribuições dos filiados;

III. Auxílios e subvenções do Poder Público e outros valores que venha  
a receber.

CAPÍTULO V 
Das Disposições Gerais

Art. 27 Este Estatuto poderá ser alterado ou reformado em Assembleia Geral 
Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, desde que conte com 
os votos favoráveis de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos filiados presentes 
com direito a voto.

Art. 28 A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários somente po-
derá ser dissolvida por decisão judicial ou deliberação da Assembleia Geral 
Extraordinária, especialmente convocada para este fim, e que conte com os 
votos favoráveis da maioria absoluta de seus membros com direito a voto.

Art. 29 Os dirigentes da presente Frente Parlamentar não serão remunerados 
nem respondem pelas obrigações por ela contraídas.

Art. 30 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor, ad referen-
dum da Assembleia Geral.

Art. 31 Este estatuto entra em vigor na data de sua publicação e será publi-
cado, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo de sessenta dias.

Brasília-DF, 21 de Agosto de 2013.

Deputado ROBERTO SANTIAGO / PSD-SP
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ATO Nº 84, DE 2013.

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições regimentais e observado o Ofício GD CEP/397/2013 do Deputado Carlão 
Pignatari, entregue à Mesa em 10 de setembro de 2013, bem como os Termos de 
Adesão, nomeia as Deputadas e os Deputados relacionados abaixo para compor a 
Frente Parlamentar em Defesa dos Comerciários.

A inclusão de novos membros e a exclusão por eventuais desligamentos, obser-
vados os respectivos ofícios do coordenador da Frente, dirigidos ao Presidente da 
Casa, serão providenciadas pela Secretaria Geral Parlamentar - Departamento de 
Comissões, mediante atualização e publicação do Anexo, parte integrante deste Ato.

ANEXO – Ato nº 84, de 2013. 
Ofício GD CEP/397/2013, do Deputado Carlão Pignatari,  
entregue à Mesa em 10/09/2013.

Nº MEMBRO - DEPUTADO (A) PARTIDO PARTICIPAÇÃO
01 Carlão Pignatari PSDB Coordenador
02 Adilson Rossi PSB Apoiador
03 André do Prado PR Apoiador
04 André Soares DEM Apoiador
05 Campos Machado PTB Apoiador
06 Carlos Bezerra Jr. PSDB Apoiador
07 Estevam Galvão DEM Apoiador
08 Hélio Nishimoto PSDB Apoiador
09 Heroilma Soares Tavares PTB Apoiadora
10 Itamar Borges PMDB Apoiador
11 Jooji Hato PMDB Apoiador
12 José Bittencourt PSD Apoiador
13 Marcos Neves PSB Apoiador
14 Mauro Bragato PSDB Apoiador
15 Osvaldo Vergínio PSD Membro
16 Pedro Tobias PSDB Apoiador
17 Ramalho da Construção PSDB Apoiador
18 Roberto Massafera PSDB Apoiador
19 Ulysses Tassinari PV Apoiador
20 Welson Gasparini PSDB Apoiador

Assembleia Legislativa, em 30 de setembro de 2013.

REQUERIMENTOS PARA AS INSTALAÇÕES  
DAS FRENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS
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Excelentíssimo Senhor 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará

O Deputado que o presente subscreve, no uso de suas atribuições e na for-
ma regimental, vem requerer a constituição da FRENTE PARLAMENTAR EM 
DEFESA DOS COMERCIÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ, com o objetivo 
de fortalecer, difundir e potencializar as ações da categoria que resultem em 
melhorias para a importante categoria dos comerciários do Estado do Pará, 
promovendo a discussão e estudos sobre medidas viáveis para melhorar as 
condições de trabalho e da qualidade de vida dos trabalhadores no comércio.

JUSTIFICATIVA

Em agosto de 2013, foi instalada a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos 
Comerciários no Congresso Nacional, composta dos deputados federais e 
senadores de todas as representações partidárias.

Esta Frente Parlamentar uma iniciativa de caráter associativo e suprapartidá-
rio, com o objetivo de criar um canal de comunicação entre o parlamento e 
os comerciários, a fim de que as demandas dos trabalhadores no comércio 
sejam ouvidas pelos parlamentares.

Pretende-se a instalação da Frente Parlamentar em Defesa dos Comerciários 
em todos os Estados da federação com o objetivo de aprimorar a legislação no 
que tange aos interesses dos comerciários no âmbito de competência estadual.

No Estado do Pará, a Federação dos Trabalhadores no Comércio e Ser-
viços dos Estados do Pará e Amapá (FETRACOM) trabalha em prol  
dos comerciários.

Com o presente requerimento, propõe-se a instalação da Frente Parlamentar 
em Defesa dos Comerciários do Estado do Pará, a fim de se debater e estudar 
a realidade das relações trabalhistas e as principais demandas da categoria 
no Estado, com propostas de soluções, e por fim aproximar os parlamentares 
dos comerciários, ampliando sua representatividade.

Nesse contexto, pedimos o apoio dos nobres Pares desta Casa para 
apoiar e participar dos trabalhos da Frente Parlamentar que ora requer  
sua instalação. 

Sala das Sessões,

Deputado José Francisco Jesus Pantoja Pereira
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Excelentíssimo Senhor  
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão

O Deputado que o presente subscreve, no uso de suas atribuições e na forma 
regimental, vem requerer a constituição da FRENTE PARLAMENTAR EM 
DEFESA DOS COMERCIÁRIOS DO ESTADO DO MARANHÃO, com o 
objetivo de fortalecer, difundir e potencializar as ações da categoria que resul-
tem em melhorias para a importante categoria dos comerciários no Estado, 
promovendo a discussão e estudos sobre medidas viáveis para melhorar as 
condições de trabalho e da qualidade de vida dos trabalhadores no comércio.

JUSTIFICATIVA

Em agosto de 2013, foi instalada a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos 
Comerciários no Congresso Nacional, composta dos deputados federais e 
senadores de todas as representações partidárias.

Esta Frente Parlamentar uma iniciativa de caráter associativo e suprapartidá-
rio, com o objetivo de criar um canal de comunicação entre o parlamento e 
os comerciários, a fim de que as demandas dos trabalhadores no comércio 
sejam ouvidas pelos parlamentares.

Pretende-se a instalação da Frente Parlamentar em Defesa dos Comerciários 
em todos os Estados da federação com o objetivo de aprimorar a legislação no 
que tange aos interesses dos comerciários no âmbito de competência estadual.

No Estado do Maranhão, a Federação dos Empregados no Comércio do Es-
tado do Maranhão (FECEMA) trabalha em prol dos comerciários.

Com o presente requerimento, propõe-se a instalação da Frente Parlamentar 
em Defesa dos Comerciários do Estado do Maranhão, a fim de se debater e 
estudar a realidade das relações trabalhistas e as principais demandas da 
categoria no Estado, com propostas de soluções, e por fim aproximar os par-
lamentares dos comerciários, ampliando sua representatividade.

Nesse contexto, pedimos o apoio dos nobres Pares desta Casa para apoiar e 
participar dos trabalhos da Frente Parlamentar que ora requer sua instalação. 

Sala das Sessões,

Deputado Alexandre Almeida
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