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A CâmArA dos deputAdos deCidiu por mAnter 
o Veto presidenCiAl nº 44/2017, que impede A 
regulAmentAção dA negoCiAção ColetiVA no setor 
públiCo, durAnte VotAção nominAl que AConteCeu nA 
últimA quArtA-feirA (04/04). dos Votos, 236 forAm 
A fAVor dA derrubAdA do Veto e 69 ContrA. seriA 
neCessáriA unAnimidAde, 41 Votos no senAdo e 257 
nA CâmArA, pArA que A rejeição do Veto fosse AproVAdA. 

desde 2010, o brAsil é signAtário dA ConVenção 
151 dA orgAnizAção internACionAl do trAbAlho 
(oit), que trAtA dA questão. de AutoriA do senAdor 
Antônio AnAstAsiA, o projeto (pls 397/15 no 
senAdo / pl 3.831/15 nA CâmArA) foi AproVAdo 
de formA ConClusiVA nAs duAs CAsAs legislAtiVAs. 
derrubAr o Veto erA gArAntir o direito ConstituCionAl 
dos serVidores à negoCiAção, lutA que A CAtegoriA 
enCAmpA desde Antes de 1988. 

em notíCiA VeiCulAdA no seu site, A Condsef destACA 
este não será o ponto finAl nA lutA pelA negoCiAção 
ColetiVA. “não VAmos desistir desse direito e VAmos 
seguir lutAndo pArA AssegurAr umA CorrelAção de 
forçAs justA entre A CAtegoriA e o goVerno”, AVAliA 
sérgio ronAldo dA silVA, seCretário-gerAl dA entidAde. 
Assim Como nA reformA trAbAlhistA, A orientAção é 
denunCiAr nAs bAses eleitorAis os pArlAmentAres que 
VotAm ContrA os direitos dos trAbAlhAdores. 

 ConfirA no site do sintsef A listA Com os 69 
nomes dos deputAdos que VotArAm A fAVor de mAnter 
o Veto 44 e ContrA os serVidores públiCos.

Por 21 votos, Câmara Confirma veto 44 
e nega direito à negoCiação Coletiva Para 

servidores PúbliCos

filiAdA(o) que reCebeu em 2017 VAlores referentes 
A ConquistAs em proCessos judiCiAis preCisA deClArAr 

em imposto de rendA. em CAso de dúVidAs proCurAr o 
nosso Atendimento jurídiCo, pelo telefone 85 3255 

7300, ou nA sede do sintsef, em fortAlezA.

INFORME

vem aí! #PartiCiPe

em 
defesa 
da 
demoCraCia!
Atos 
orgAnizAdos 
pelA frente 
brAsil populAr 
e frente poVo 
sem medo 
ContinuAm se 
espAlhAndo 
por todo 
o estAdo. Até o 
feChAmento dA edição, Além dos listAdos nA imAgem, 
tAmbém forAm diVulgAdAs As mAnifestAções em: 
madalena - Praça da igreja de são Pedro - 14h30 
maranguaPe - Praça joão leite - 15h 


