Ofício PMC/PROJUR/129/2019

Ao Ilustríssimo Senhor Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários de Conselheiro Lafaiete - SINTTROCOL
Ivanildo Abranches de Paiva
Rua Cônego José Henrique, nº. 15, Bairro Carijós
Conselheiro Lafaiete/MG – CEP nº. 36400-000
Ref.: Ofício nº. 011/2019

Assunto: Solicitação (faz)

Ilustríssimo Senhor,

Pelo presente, diante da deflagração da greve dos trabalhadores do
segmento de transporte coletivo municipal nesta data, a qual, segundo argumento
desta instituição, funda-se na recusa da empresa concessionária do mencionado
serviço em conceder o reajuste salarial à categoria, solicitamos a gentileza de
encaminhar à esta Administração, para fins de cumprimento da legislação que
rege a matéria, os seguintes documentos:

1) Comunicação formal da empresa concessionária de que a
ausência de reajuste salarial aos trabalhadores da categoria é
decorrente da ausência de majoração tarifária, nos termos da
carta aberta emitida por este Sindicato à população;
2) Ata da Assembleia geral, com atestação do quórum para a
aprovação da greve em testilha;
3) Comprovação

de

que

foram

intentados

outros

meios

conciliatórios para a solução do conflito;
4) Número do processo instaurador do dissídio coletivo na Justiça
do Trabalho para fins de acompanhamento do ente público.

Insta salientar que, nos termos do artigo 11 da Lei nº. 7.783/1989, o
Sindicato deverá garantir a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento
das necessidades da comunidade, sob pena de abuso do direito de greve. Assim,
solicitamos a comprovação da disponibilização de efetivo mínimo para assegurar
o interesse público.
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Sem mais para o presente e certos de havermos esclarecido a
questão, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Congonhas, 21 de Maio de 2.019.

Juliano Resende Cunha
Procurador-Geral do Município de Congonhas/MG
OAB/MG 59.486 Matr. 3212

Bianca Pignataro Menezes
Procuradora Adjunta do Município de Congonhas/MG
OAB/MG 130.008 Matr. 20142181
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