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Câmara Federal aprova texto da Terceirização
A Câmara dos Deputados aprovou texto do Projeto de Lei 4302/1998, que prevê
terceirização de qualquer tipo de atividade em uma empresa.
No último dia 22, o texto do Projeto de Lei, criado
ainda em 1998, e que foi proposto pelo governo
Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que prevê a
terceirização de qualquer tipo de atividade em uma
empresa foi aprovado, em Brasília, após ser
desengavetado pelo atual presidente da Câmara
Federal, Rodrigo Maia (DEM – RJ). Por 231 votos a
favor, 188 contra e 8 abstenções, o PL 4302/1998,
prevê ampliação do prazo de duração do contrato de
trabalho temporário dos atuais três meses para seis
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5º Encontro Renalegis – RS traz em pauta Piso
Regional e Reforma da Previdência
No dia 29, aconteceu mais uma edição da
Renalegis – RS, na sede da Fecomércio-RS. O
evento reuniu 36 representantes de sindicatos
filiados à federação, e teve início com visita
guiada à Assembleia Legislativa do Rio Grande
do Sul pela manhã. Já na parte da tarde, os
representantes se reuniram para discutir as

principais pautas do setor. O coordenador da
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Fim de foro Privilegiado entra na pauta de
votações do Senado Federal e recebe relator
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Presidente Michel Temer Sanciona Lei Kiss
Federal
O presidente sancionou o Projeto de Lei
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Piso Regional deve ser votado na próxima
semana
O PL 9/2017, que prevê reajuste do Piso
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Reforma Tributária: Seminário na Fecomércio
– RS com palestra
No dia 12 de maio, acontecerá um seminário

Comissão Especial, deputado Luiz Carlos Hauly

sobre a Reforma Tributária, na sede da

(PSDB-PR)

Fecomércio – RS com a presença do relator da

