Ofício Único das Centrais Sindicais/2013

Brasília, 19 de Dezembro de 2013.

Ao Exmo. Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República
do Brasil
Sr. Gilberto Carvalho

Exma. Sra. Presidenta,
As Centrais Sindicais, reunidas no dia 10 de dezembro de 2013 com o objetivo
de analisar a proposta que regulamenta o Direito de Greve do Servidor Público
enviada pelo Relator da Comissão Mista para Consolidação da Legislação
Federal e Regulamentação de dispositivos da Constituição Federal do
Congresso Nacional, Senador Romero Jucá, vem à presença de Vossa
Excelência apresentar os seguintes considerandos:
Considerando que as sete maiores Centrais Sindicais do Brasil entregaram ao
Governo Federal, no dia 21 de novembro de 2012, a proposta de Projeto que
regulamenta a Negociação Coletiva, Direito de Greve e Liberação Sindical dos
Servidores Públicos;
Considerando que as Centrais Sindicais continuam debatendo alguns desses
pontos em Comissões Bipartites no Ministério do Trabalho e Emprego;
Considerando que o tema da Negociação Coletiva, fundamental para qualquer
outra definição de lei em relação aos direitos e deveres dos servidores público,
ainda encontra-se estacionado e as Centrais Sindicais aguardam os
encaminhamentos assumidos pelo Governo Federal, na reunião coordenada
pela Secretaria Geral da Presidência da Republica;
Solicitamos que o Governo Federal reassuma a discussão da regulamentação
da Convenção 151 da OIT, promovendo, o mais breve possível, o debate da
regulamentação do direito de Negociação Coletiva no Serviço Público, item
fundamental que deve anteceder a regulamentação da greve.

Entendemos também, que as questões citadas anteriormente são de extrema
importância e por isso gostaríamos de solicitar a V. Exa. que considerasse a
possibilidade de realizar esta audiência o mais breve possível.
Aproveitamos a ocasião para, mais uma vez, manifestar nosso respeito e nossa
consideração, e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos
necessários.
Atenciosamente,

Ubiraci Dantas de Oliveira – Presidente da CGTB
Antonio Neto – Presidente da CSB
Adilson Araújo – Presidente da CTB
Vagner Freitas – Presidente da Central Única dos Trabalhadores
Miguel Torres – Presidente da Força Sindical
José Calixto – Presidente da Nova Central Sindical dos Trabalhadores
Ricardo Patah – Presidente da União Geral dos Trabalhadores

