CÂMARA DOS DEPUTADOS– 55º LEGISLATURA
GABINETE DA DEPUTADA BENEDITA DA SILVA

REQUERIMENTO Nº

DE 2017.

(Da Sra. Dep. Benedita da Silva )

Requer a realização de
audiência pública no âmbito
da Comissão Especial para
discussão
do
PL
6787/20016, que trata da
alteração da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT
e
também
a
Lei
nº
6.019/1974 que dispõe sobre
eleições de representantes
dos trabalhadores no local de
trabalho.

Senhor Presidente,
Requeiro a V.ex.ª a realização de audiência pública no âmbito
dessa comissão especial, conforme o regimento para debater o PL
6787/2016 que trata da Reforma Trabalhista, ouvido o plenário
desta Comissão, a realização de Audiência Pública para oitiva de
representante da FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPREGADAS
DOMÉSTICAS – FENATRAD, na pessoa da Sra. Creusa Maria de
Oliveira.

JUSTIFICATIVA

O PL 6.787/2016 de iniciativa do Poder Executivo, sendo
alterações na Consolidação da Lei do Trabalho e na Lei nº
6.019/1974, dispondo sobre modificações que ora impactam nos
direitos dos trabalhadores, quer seja modificações nos contratos de
trabalho temporário, prevalência dos acordos e convenções
coletivas sobre disposições legais entre outras mudanças.
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As mudanças ora pleiteadas pelo PL 6.787/2016 implicará em
perda de direitos trabalhistas, e na qualidade de representantes do
povo, povo trabalhador que contribui para o crescimento de nosso
país, conclamo aos nobres pares para votarem pela aprovação
deste requerimento, onde os representantes das entidades ora
mencionados acima, ajudarão no debate para esclarecer
a
sociedade sobre as mudanças nas leis trabalhistas ora elencadas.

Sala das Comissões Especiais,_____de __________de 2017.

Deputada Benedita da Silva.
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