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CLP da Câmara aprova Projeto que reconhece categorias profissionais diferenciadas 
 

A Comissão de Legislação Participativa da 
Câmara dos Deputados aprovou no último 
dia 13/09/2016 a Sugestão (SUG) 134/2016, 
de autoria da Federação dos Empregados e  

 

Operadores de Empilhadeiras em Geral do Estado de São 
Paulo, que busca alterar a CLT para garantir o 
reconhecimento do direito dos trabalhadores que 
integram categorias diferenciadas e não sejam as 
mesmas reabsorvidas pelas categorias profissionais 
preponderantes nas empresas. Dessa forma, a 
Sugestão tramita na forma de Projeto de Lei. 
  

O relator da Proposta foi o deputado Celso Jacob 
(PMDB-RJ), que apresentou parecer pela sua 
aprovação, com adequações de redação. É possível que 
a matéria passe pelas Comissões de Trabalho (CTASP) e 
de Constituição e Justiça (CCJC), porém, o despacho 
ainda deverá ser proferido. 

Fonte: CNTC 
Presidente do TST vê ‘preconceito’ em torno de flexibilização na CLT 

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, 
Ives Gandra Martins Filho, disse na quinta-feira 
passada (15.09), que considera “muito 
positivas” mudanças na Lei Trabalhista que 
vêm sendo discutidas no governo e que há um 
preconceito em torno da palavra 
“flexibilização”. Para ele, “o trabalhador 
ganhará mais proteção com uma reforma na 
área”. 
Fonte: Diap  

 

“Votação da Reforma da Previdência fica para 2017” 
 Afirma o presidente da Câmara dos Deputados, 

Rodrigo Maia (DEM-RJ). O parlamentar alega, mesmo 
que o Projeto chegue ao Legislativo no prazo 
estimado, apenas será possível concluir a análise 
inicial da Proposta, até dezembro, com a aprovação 
do texto pela Comissão especial que será criada na 
Casa, para debater o assunto antes de encaminhar 
para o Plenário. Especulava-se que a Reforma seria 
votada no dia 30 desse mês. 
Também foi anunciado que a proposta de Reforma 
Trabalhista deverá ser encaminhada só no segundo 
semestre do ano que vem. 

Fonte: CNTC 

Acesse nosso site 

Acesse www.fenavenpro.org.br e leia a última edição do Jornal da FENAVENPRO. Em breve, edição 
impressa. 

http://e.allin.cntc.org.br/bendar/?atmca=4081209&atmme=22&atmte=1&atmso=ck&utm_content=137382175&atmem=Y29udGF0b0BmZW5hdmVucHJvLm9yZy5icg==&
http://e.allin.cntc.org.br/bendar/?atmca=4081209&atmme=22&atmte=1&atmso=ck&utm_content=137382174&atmem=Y29udGF0b0BmZW5hdmVucHJvLm9yZy5icg==&
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