CÂMARA DOS DEPUTADOS
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6787/16

Requerimento n°

de 2017

(dos Srs. PAULO PEREIRA DA SILVA e LAERCIO OLIVEIRA)

Requer a realização de Audiência
Pública para debater os itens da
Proposta

referente

à

Reforma

Trabalhista – Projeto de Lei nº 6787, de
2016, do Poder Executivo.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 255 do Regimento Interno desta
Casa, que seja realizada, nesta Comissão, reunião de Audiência Pública para
debater o Projeto de Lei nº 6787/16, de autoria do Poder Executivo, referente à
reforma trabalhista, para tanto, indico os seguintes convidados:

- João Carlos Gonçalves, Secretário-Geral da Força Sindical;
- Vagner Freitas, Presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT);
- Adilson Araújo, Presidente da

Central dos Trabalhadores e

Trabalhadoras do Brasil (CTB);
- Ricardo Patha, Presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT);
- José Calixto, Presidente da Nova Central Sindical dos Trabalhadores
(NCST);
- Antonio Fernandes dos Santos Neto, Presidente da Central dos
Sindicatos Brasileiros (CSB).
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Com vistas aprofundar o debate referente à Reforma Trabalhista, este
requerimento torna-se relevante, principalmente, por garantir a participação de
um

dos

maiores

seguimentos

sindicais

do

país,

a

Força

Sindical,

representando, oportunamente, os interesses do trabalhador brasileiro.
Sem dúvidas, qualquer que seja o desdobramento dessa reforma, o fato
é que seu resultado impactará substancialmente a população brasileira, por
isso, a necessidade de amplo debate, com a participação de especialistas
qualificados e, sobretudo, dos trabalhadores.
Isto posto, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação
deste requerimento, para que possamos aprofundar e ampliar o debate sobre
este assunto de grande interesse e relevância nacional.

Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2017.

Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA
SD/SP
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Deputado LAERCIO OLIVEIRA
SD/SE

