REQUERIMENTO Nº

, DE 2011

(Da Senhora Deputada Fátima Pelaes)

Requer
a
realização
de
Audiência Pública para debater a
PEC n° 478 de 2010, que trata da
igualdade de direitos trabalhistas
entre os empregados domésticos e
os demais trabalhadores urbanos e
rurais.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 255, combinado
com o art. 24, inciso VII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja
realizada Audiência Pública para debater sobre os direitos trabalhistas
decorrentes da PEC n°478 de 2010.

JUSTIFICATIVA
Justifica-se a solicitação de audiência fundamentando-se nos pontos que
seguem:
1) A necessidade de estabelecer um tratamento isonômico entre os
trabalhadores brasileiros vem sendo objeto de debate já se vai alguns
anos.
2) A tarefa de analisar a PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUÇÂO - nº
478/2010, que sugere a revogação do parágrafo único do art. 7º da
Constituição Federal, para estabelecer a igualdade de direitos
trabalhistas entre os empregados domésticos e os demais trabalhadores
urbanos e rurais, foi entregue a um grupo multidisciplinar que envolveu a
Casa Civil e os Ministérios do Trabalho e Emprego, da Previdência
Social, da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão.

3) Os

trabalhos

iniciados

em

2008,

no

Governo

Federal,

foram

interrompidos e permanecem inconclusos.
4) Discussão sobre a Convenção para sobre o Trabalho Doméstico
aprovada pela Organização internacional do Trabalho OIT em sua 100ª
Assembléia.

Diante do exposto, verifica-se a necessidade urgente de retomar
avançar no debate sobre a matéria, razão pela qual solicitamos sejam
convidados para participar dessa Audiência Pública, um representante de cada
um dos órgãos e entidades listadas:

Ministra Iriny Lopes - Secretaria de Políticas para Mulheres
Ministra Luiza Bairros – Secretária de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial
Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas - FENATRAD.
Carlos Lupi – Ministro do Trabalho e Emprego

Sala das Sessões, 21 de setembro de 2011

Deputada FÁTIMA PELAES
PMDB/AP

