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A Câmara poderá votar hoje o projeto de lei comple-
mentar que regulamenta novos direitos dos traba-
lhadores domésticos, como o FGTS. Outro item da 
pauta do Plenário é o projeto que institui política 

permanente de reajuste do salário mínimo seme-
lhante à que vigora. Os deputados poderão votar 
também projeto de lei que aumenta a pena para o 
homicídio de mulheres por questões de gênero. | 3

Câmara pode votar regras 
trabalhistas dos domésticos
A proposta regulamenta norma constitucional e pode ir à sanção, caso não seja alterada

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Sociedade traz propostas 
para a reforma política

Guimarães diz que 72% da 
transposição está pronta

Os líderes reúnem-se com o 
presidente da Câmara para 
escolher o comando das 23 
comissões. O maior bloco 
tem direito de fazer a três 
primeiras escolhas.

Líderes 
definem hoje as 
presidências de 
comissões
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Propostas em debate na Comissão Especial da Reforma Política podem mudar forma como eleitor vota

Antonio Araújo

Decisão, que segue proporcionalmente tamanho dos blocos partidários, deve sair em reunião com presidente da Câmara

Líderes devem fazer escolha de comissões hoje

O líder do governo, José 
Guimarães (PT-CE), negou 
que as obras de transposição 
do Rio São Francisco estejam 
paralisadas e com problemas 
estruturais (rachaduras) em 
vários trechos já finalizados.

“A obra que vai atender 
vários estados do Nordeste 
tem hoje 72% das obras con-

A Comissão Especial da 
Reforma Política ouve hoje 
entidades dos movimentos 
sociais e sindicais. A pedido 
da deputada Moema Gra-
macho (PT-BA), virão re-
presentantes da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) e do 
Movimento Contra a Cor-
rupção Eleitoral (MCCE). Os 
convidados devem falar so-

Os líderes partidários 
reúnem-se hoje com o pre-
sidente da Câmara, Eduardo 
Cunha, para definir quais co-
missões permanentes cada 
bloco irá presidir neste ano. 
Também vão buscar acordo 
para definir o que poderá ser 
votado, de acordo com o que 
está na pauta do Plenário.

Com a criação da Comis-
são de Defesa dos Direitos 
das Pessoas com Deficiên-
cia, a Câmara passa a ter 23 
comissões permanentes.

Ordem de escolha - A 
prioridade na escolha das 
comissões é proporcional 
ao tamanho dos blocos par-
tidários formados no dia da 
posse pelos 28 partidos que 
têm representação na Casa. 
Os maiores blocos têm direi-
to a presidir mais comissões. 

cluídas, entre canais, aduto-
ras, tuneis e estações eleva-
tórias”, declarou Guimarães. 
“Dizer que a obra está com os 
canais rachados ou paralisa-
dos é uma mentira sem limi-
te. É um ou outro trecho que 
teve algum problema, mas 
isso não significa que o pro-
jeto esteja comprometido”, 

bre o financiamento de cam-
panhas, o fundo partidário, 
o uso gratuito do rádio e da 
televisão, a eleição de depu-
tados e senadores e também 
a unificação das eleições. 

Além disso, os deputados 
querem ouvir sobre o projeto 
de iniciativa popular da Co-
alizão pela Reforma Política 
Democrática e Eleições Lim-
pas (PL 6316/13), apresenta-
do pelas entidades.

Depois da posse e da eleição 
da Mesa Diretora, os blocos 
já foram modificados.

Pelo critério do tamanho 
dos blocos no dia da posse, o 
principal bloco da Casa, lide-
rado pelo PMDB, fará as três 
primeiras escolhas e terá dez 
comissões. O segundo maior 
bloco, que inclui o PT, ficará 
com sete. Já o bloco do PSDB 
presidirá cinco. O PDT, que 
tem 20 deputados, ficará com 
uma comissão.

A primeira comissão a ser 
escolhida normalmente é a 
de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJ), a mais 
importante da Câmara, pois 
tem a prerrogativa de anali-
sar a constitucionalidade e 
a admissibilidade de todas 
as propostas, independen-
temente de seu tema.

acrescentou o líder do gover-
no, em resposta às declara-
ções do deputado Raimundo 
Gomes de Matos (PSDB-CE).

Matos coordena a comis-
são externa de deputados 
criada para acompanhar as 
obras do projeto conhecido 
como Transposição do Rio 
São Francisco.

Afonso Hamm (PP-RS) 
disse que essa proposta é 
a mais identificada com a 
maior parte da sociedade, 
com proibição do financia-
mento de campanha por em-
presas e adoção do financia-
mento democrático; eleições 
proporcionais em dois tur-
nos; paridade de gênero na 
lista pré-ordenada; e o for-
talecimento dos mecanismos 
da democracia direta.

Sociedade civil traz à Câmara 
propostas para reforma política
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Projeto que aumenta a pena para o assassinato de mulheres também pode ser votado hoje pelo Plenário

Direitos dos domésticos na pauta da Câmara

Análise de vetos presidenciais pode ter novas regras
CONGRESSO

A regulamentação dos 
direitos dos trabalhadores 
domésticos é o destaque da 
pauta do Plenário da Câma-
ra nesta semana. Também 
estão marcadas  comissões 
gerais  (sessões de debates) 
amanhã e quinta-feira, com 
a presença dos ministros de 
Minas e Energia, Eduardo 
Braga; e da Ciência, Tecno-
logia e Inovação, Aldo Rebe-
lo, respectivamente.

O primeiro item da pau-
ta de hoje é o Projeto de 
Lei Complementar 302/13, 
que regulamenta a Consti-
tuição quanto aos direitos 
dos trabalhadores domés-
ticos, como o Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), seguro-desempre-
go, indenização por demis-
são sem justa causa, pa-
gamento de horas extras, 
adicional noturno e seguro 
contra acidente de trabalho.

A matéria, de autoria de 
uma comissão mista de re-
gulamentação da Consti-
tuição, já foi aprovada pelo 
Senado. Se não houver mu-
danças, o texto irá à sanção 
presidencial.

Salário mínimo - Outro 
projeto com regime de ur-

O Congresso Nacional 
reúne-se às 19h de hoje para 
concluir a votação do pro-
jeto de resolução que altera 
as normas para apreciação 
de vetos presidenciais (PRN 
1/2015). 

Na semana passada, os 
parlamentares não conse-
guiram fechar um acordo 
para votar o projeto, o que 
impediu a apreciação dos ve-
tos, que estão trancando as 
votações no Congresso.

O projeto acelera a vota-
ção dos vetos – com a pre-
visão de cédulas eletrônicas 
e limites de discussão e de 
apresentação de destaque. O 
objetivo é evitar que a vota-
ção demore horas pelo uso 
de manobras de obstrução.

No ano passado, ampa-
rada nos Regimentos da Câ-
mara e do Senado, a oposição 
conseguiu atrasar por cerca 
de dez horas o fim da votação 
de vetos, com o objetivo de 

impedir a análise do projeto 
que alterou a meta de supe-
ravit (PLN 36/14).

O relator da proposta, se-
nador Jorge Viana (PT-AC), 
acredita que as lideranças 
partidárias chegarão em 
breve a um consenso sobre 
as alterações nas regras de 
apreciação de vetos. “Falta 

muito pouco para um enten-
dimento, um acordo, onde 
a oposição sinta que ficará 
garantido o direito a desta-
ques e também a discussão 
dos destaques. Faltam pe-
quenos ajustes. Se aprovar-
mos essa resolução, vamos 
pôr fim a sessões interminá-
veis”, disse o senador.

Depois de votar o proje-
to, os parlamentares passa-
rão a analisar os vetos que 
estão em pauta já com base 
nas novas regras.

Vetos - O veto total  ao 
Projeto de Lei 3338/08, do 
deputado Felipe Bornier 
(PSD-RJ), é o primeiro da 
pauta. O projeto fixava em 
seis horas a jornada do psi-
cólogo. Outro veto, parcial, 
refere-se ao Projeto de Lei 
Complementar 238/13, do 
Executivo, que reduzia os ín-
dices de correção e concedia 
descontos no acumulado das 
dívidas com a União.

Também está na pauta 
veto total ao PL 6711/09, do 
Senado, que permitia a des-
tinação de ônibus apreendi-
dos para o transporte esco-
lar a cargo das prefeituras; 
e ao PL 8072/10, também do 
Senado, que fixava em 6% as 
contribuições do empregador 
e do empregado doméstico. 

O governo diz que o projeto 
contraria o interesse público 
porque o governo deixaria 
de recolher cerca de R$ 600 
milhões por ano, o que, não 
seria “condizente com o mo-
mento econômico atual”.

Orçamento - Depois de 
analisar o projeto com as no-
vas regras para tramitação 
de vetos e os quatro vetos 
listados, os parlamentares 
poderão finalmente concluir 
a votação do Orçamento da 
União de 2015. Na sexta-fei-
ra passada, acabou o prazo 
para apresentação de novas 
emendas individuais à pro-
posta (PLN 13/2014).

O relator da Lei Orça-
mentária Anual (LOA) de 
2015, senador Romero Jucá 
(PMDB-RR), prometeu in-
cluir no Orçamento todas as 
emendas apresentadas pelos 
novos parlamentares, rema-
nejando recursos para que os 
pleitos possam ser atendidos.

gência que pode ser analisa-
do é o PL 3771/12, do depu-
tado Jorge Boeira (PP-SC). O 
texto institui uma política 
permanente para o reajus-
te do salário mínimo seme-
lhante à atual para os próxi-
mos dez anos (inflação mais 
variação do Produto Inter-

no Bruto) e, depois disso, 
uma fórmula para aumentos 
maiores baseada na varia-
ção do PIB per capita mais 
a inflação. De 2003 a 2012, 
o PIB real per capita aumen-
tou 27,8%.

Assassinato de mulheres 
- Outro projeto pautado é o 

PL 8305/14, do Senado, que 
inclui o feminicídio como 
homicídio qualificado, com 
aumento de pena. O tex-
to define como feminicídio 
o homicídio de mulher por 
questões de gênero, quan-
do isso envolve violência 
doméstica e familiar e me-

nosprezo ou discriminação 
à condição de mulher.

Constam ainda na pau-
ta o Projeto de Lei 7699/06, 
que institui o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência; 
e a Proposta de Emenda 
à Constituição  457/05, do 
Senado, que aumenta de 70 
para 75 anos a idade máxi-
ma para aposentadoria de 
ministros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), do Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU) e dos demais tribu-
nais superiores.

Os conteúdos dessas pro-
postas estão em negociação 
entre os partidos e o governo.

Comissões gerais - A pri-
meira comissão geral deba-
terá a crise hídrica e energé-
tica no Brasil com o ministro 
de Minas e Energia, Eduar-
do Braga. A segunda conta-
rá com a presença do minis-
tro da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Aldo Rebelo. Nas 
duas ocasiões, os deputados 
poderão questionar as me-
tas e soluções apontadas pe-
los ministros em sua gestão.

A iniciativa do convite 
para a Câmara ouvir todos os 
ministros partiu do presiden-
te da Casa, Eduardo Cunha.

O projeto regulamenta direitos trabalhistas como FGTS, horas extras e seguro-desemprego

Na semana passada, não houve acordo para votar o projeto

Acervo Câmara dos Deputados

Luis Macedo
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PINGA-FOGO

TAkAyAmA: “preCiSAmoS unir A TeCnoLoGiA 
Do jApão Com A mATériA-primA brASiLeirA”

Presidente da Frente Parlamentar Mista Brasil-Japão 
da 55ª Legislatura, Takayama (PSC-PR) quer ampliar 
as parceiras comerciais entre os dois países a fim de 

trazer tecnologia e desenvolvimento para diversas áreas 
brasileiras. O deputado pretende trabalhar para fortalecer 

o comércio internacional, o intercâmbio cultural e a 
transferência de tecnologia entre Brasil e Japão. Recém-

lançada, a frente já reúne mais de 200 deputados e 18 
senadores, e Takayama espera mais adesões.

héLio LeiTe LAmenTA fALTA De peSSoAL nA 
poLíCiA roDoviáriA Do pArá

Hélio Leite (DEM-PA) manifestou preocupação com a 
situação dos policiais rodoviários federais, especialmente 

no Pará, que segundo ele conta com apenas 300 
profissionais para cobrir cinco mil quilômetros de rodovias 

federais. “Valorizar os policiais rodoviários é uma forma 
de cuidar do principal meio de transporte, que contribui 
para o crescimento do PIB”, afirmou o deputado. Leite 

também exaltou o trabalho da diocese de Castanhal, que 
está completando 10 anos de existência.

vALmir ASSunÇão 
AnunCiA enTreGA De 
CASAS nA bAhiA
Valmir Assunção (PT-BA) 
disse que representantes 
do governo federal 
estiveram em Feira de 
Santana, na Bahia, para 
fazer a entrega de 920 
casas do Minha Casa 
Minha Vida. O deputado 
ressaltou a importância 
do programa do governo 
Dilma Rousseff que, 
segundo ele, reduz 
consideravelmente o 
deficit de moradias em 
todo o território nacional. 

vALADAreS fiLho CriTiCA AumenTo Do ipTu em ArACAju
Valadares Filho (PSB-SE) criticou o aumento no Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU) em Aracaju. O reajuste previsto para este ano, disse o deputado, deve ficar 
entre 15% e 18%, dependendo do imóvel. Ao lamentar o aumento, Valadares Filho 
argumentou que o novo valor do imposto foi definido de forma “irresponsável” e 

representou uma afronta à população da capital. 

moroni TorGAn 
DefenDe penAS 
mAioreS pArA 
ADoLeSCenTeS
A escalada da 
violência, em especial 
entre jovens, precisa 
de atenção especial do 
poder público, afirmou 
Moroni Torgan (DEM-
CE). Para o deputado, 
o Estatuto da Criança 
e do Adolescente 
deve ser modificado 
no que diz respeito 
às penas. Moroni 
Torgan ressaltou que 
um adolescente que 
rouba uma, duas ou 
três vezes recebe uma 
pena que vai de três 
meses a três anos de 
internação, ao passo 
que um jovem que 
mata alguém está 
sujeito a essa mesma 
pena.

fernAnDo mArroni 
eLoGiA DeSempenho 
De univerSiDADe
A Universidade Federal 
de Pelotas ocupa a 
20ª posição entre as 
instituições brasileiras e 
a 29ª entre as instituições 
sul-americanas no 
Ranking Universitário de 
Desempenho Acadêmico, 
disse Fernando Marroni 
(PT-RS). O deputado 
elogiou a performance da 
Universidade de Pelotas 
nesse indicador, que é 
elaborado por uma entidade 
acadêmica da Turquia, 
e ressaltou o trabalho 
realizado na instituição 
ainda na época em que era 
aluno, na década de 1970. 

Chegou a hora de premiar os desenvolvedores que, a partir de 
dados, criaram soluções no combate à violência contra a mulher.

No dia 4 de março, às 19 horas, no Salão Nobre, acontecerá 
a cerimônia de premiação dos vencedores da Terceira 
Edição do Concurso sobre a Lei Maria da Penha: Hackathon 
de Gênero e Cidadania. O evento integra uma série de 
homenagens ao Dia Internacional da Mulher e irá prestigiar 
a criatividade em prol das políticas de gênero e cidadania.

hackathon
Gênero e cidadania
Chegou a hora de premiar os desenvolvedores que, a partir de 
dados, criaram soluções no combate à violência contra a mulher.

No dia 4 de março, às 19 horas, no Salão Nobre, acontecerá 
a cerimônia de premiação dos vencedores da Terceira 
Edição do Concurso sobre a Lei Maria da Penha: Hackathon 
de Gênero e Cidadania. O evento integra uma série de 
homenagens ao Dia Internacional da Mulher e irá prestigiar 
a criatividade em prol das políticas de gênero e cidadania.
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