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A Sua Excelência o Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Bauru Alexssandro Bussola 
Praça D. Pedro II, 1-50 - Centro 
17.015-230 - Botucatu - SP 

Assunto: Moção de Apelo nº 30/2017 

Senhor Presidente, 

Botucatu, 22 de maio de 2017. 

Câmar~ Mu iicipal de Bauru 
Diretoria df' \;>oio Legislairvo 

1. Ao cumprimentá-lo, acusamos o recebimento do Oficio DAL SAA 105/17, de 
03 de maio de 2017, que encaminha cópia da Moção de Apelo em epígrafe. 

2. Vimos informar que a Famesp tem audiência marcada para o próximo dia 23 de 
maio, às 13 horas e 30 minutos, no Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região, com sede 
em Campinas, para mais uma tentativa de conciliação com o sindicato mencionado no 
documento expedido e encaminhado pela respeitável Casa de Leis. 

3. Por oportuno, a Fundação, no passado, sempre negociou, diretamente, com o 
Sindicato profissional em questão, celebrando Acordo Coletivo de Trabalho, porém em 2015, 
por decisão administrativa, filiou-se a determinado Sindicato Patronal (SINDHOSFIL), de modo 
que as convenções coletivas celebradas por este ente sindical com os mais diversos sindicatos 
profissionais a Fundação vem seguindo, dentre elas, a do Sindicato de Bauru, cuja vigência se 
findou em 2016. 

4. Quanto ao período de 2016/2017, muito embora não tenha sido celebrada 
convenção coletiva entre os tais sindicatos (patronal e profissional de Bauru), o certo é que, 
mesmo assim, a Fundação propôs determinado índice de reajuste, condicionado a assinatura do 
instrumento jurídico entre os entes sindicais, o que, todavia, até agora não ocorreu, porque a 
Fundação não mais tem interesse em celebrar Acordo Coletivo de Trabalho, diretamente, com o 
Sindicato de Bauru, como fez até 2014/2015. 

Cordialmente, 

At-?t,,<t__O &, ( 
Prof. Dr. Antonio"Rug61ÔJunior 

Diretor Presidente 
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