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Embriagues habitual não será causa de rescisão contratual;
Senado instala subcomissão das pessoas com deficiência;
Câmara terá Comissão Especial para discutir Plano Nacional de Educação;
Comissão do Trabalho aprova requerimentos para realização de Audiências Públicas;

Exclusão
Exclusão da
da Embriagues habitual como causa de rescisão contratual
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a redação final do PL 206-C de 2003, de
autoria do Deputado Roberto Magalhães (DEM/PE) que revoga a alínea “f”do artigo 482 da CLT, para
excluir a embriagues habitual ou em serviço como causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo
empregador.
O projeto será enviado ao Senado.

Pessoas com deficiência terão subcomissão junto à CAS
A Comissão de Assuntos Sociais do Senado em reunião extraordinária a ser realizada amanhã, 24/03, às
11 horas, instalará os trabalhos e na mesma oportunidade promoverá a eleição do presidente e vicepresidente da subcomissão permanente de Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência (CASDEF),
para o biênio 2011/2012.

Marco Maia defere a criação da Comissão Especial para discutir o Plano
Nacional de Educação - PNE
Presidente Marco Maia despachou nesta terça feira (22-03) a criação da Comissão Especial destinada a
proferir parecer ao Projeto de Lei nº 8035, de 2010, do Poder Executivo, que "aprova o Plano Nacional de
Educação para o decênio 2011-2020 e dá outras providências".
O projeto encaminhado pelo Executivo, apresenta metas e estratégias para os próximos dez anos
baseando-se em um amplo diagnóstico da educação nacional, nas mais diversas contribuições recebidas
e em busca de referenciais ancorados nos princípios fundamentais de liberdade e justiça social, o
Ministério da Educação norteou a elaboração da proposta de novo PNE fundado em premissas elencadas
nas razões que justificaram o encaminhamento ao Legislativo.
A Presidência da Câmara aguarda as indicações pelos líderes dos membros de sua bancada para compor
a comissão, as quais deverão obedecer a proporcionalidade partidária para a distribuição das vagas. Feito
isso, a comissão poderá ser instalada oficialmente e eleger seu presidente e relator da matéria.

Confederação Nacional da Indústria

Requerimentos de Audiências Públicas aprovadas na CTASP
A Comissão do Trabalho da Câmara aprovou requerimentos para realização de Audiências Públicas:
 Requerimento 3/2011 do Dep. Assis Melo, para audiência conjunta entre a Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público e a Comissão de Direitos Humanos e Minorias para
debater o tema das práticas antissindicais em desacordo com o previsto na Convenção n.º 98,
da OIT.
Convidados: representantes das entidades sindicais empresariais e dos trabalhadores, e dos órgãos
públicos.
 Requerimento 5/2011 do Dep. Laercio Oliveira para debater a Portaria nº 982/2010, do Ministério
do Trabalho e Emprego, que modifica o sistema de distribuição da contribuição sindical entre
confederações, sindicatos e federações.
Convidados: Confederação Nacional da Indústria (CNI); Representante do Ministério do Trabalho e
Emprego - MTE; Confederação Nacional da Agricultura (CNA); Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC); Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF); e
Confederação Nacional dos Transportes (CNT).
 Requerimento 6/2011 do Dep. Assis Melo para audiência conjunta entre a Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público e a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio, a fim de debater o processo de desindustrialização da economia brasileira.
Convidados: o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel;
representantes das Centrais Sindicais; representante da Confederação Nacional da Indústria - CNI;
representante da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC.
 Requerimento
Requerimento 8/2011 do Dep. Eudes Xavier para debater o Plano Nacional de Educação
Educação – PNE.
Convidados: Presidente da Comissão de Educação; Relator do PL 8235/2010; Representante do
Ministério da Educação; Representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em EducaçãoCNTE; Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública.
 Requerimento 12/2011 do Dep. Silvio Costa para realização de encontros estaduais para discutir
as relações de trabalho
Convidados: entidades de classe, políticos e comunidade em geral, visando colher subsídios para
uma ampla Reforma Trabalhista.
As reuniões serão agendadas futuramente.
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