CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal Alceu Moreira

REQUERIMENTO
(Do Senhor Alceu Moreira)

Requer a instalação de Comissão Especial a
fim de dar parecer sobre o PDC 1408/2013
que “Susta a aplicação da NR-12 –
SEGURANÇA NO TRABALHO EM
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, do
Ministério do Trabalho e Emprego TEM”.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 34, inciso I do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, que seja instalada Comissão Especial destinada a
proferir Parecer sobre o PDC 1408/2013 que “Susta a aplicação da NR-12 –
SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, do
Ministério do Trabalho e Emprego TEM”.

JUSTIFICATIVA

A instalação dessa Comissão Especial é de fundamental
importância, não apenas para o cumprimento de nossas atribuições constitucionais, mas
também por se tratar de tema que visa sobre o trabalho em máquinas e equipamentos,
definindo as referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para
garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores.
Cabe salientar, que a criação da Comissão Especial, deu-se com
base no deferimento do pedido contido no Requerimento n. 2.035/2015, para incluir a
Comissão de Seguridade Social e Família. Desse modo, por versar a referida proposição
matéria de competência de mais de três Comissões de mérito, foi devidamente realizada
a criação de Comissão Especial, nos termos do art. 34, inciso II, do RICD.
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Por essas razões, apresento o presente requerimento, para
INSTALAÇÃO de Comissão Especial, que visa propiciar o aprofundamento de estudos
desse tema.
Sala de Sessões, 09 de novembro de 2015.

ALCEU MOREIRA
Deputado Federal
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