CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO Nº ............., DE 2016.
(DO SR. LUIZ NISHIMORI)

Requer realização de audiência pública no
âmbito da Comissão Especial destinada a
proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3200,
de 2015, para debater o gerenciamento dos
riscos químicos ocupacionais.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, ouvido o Plenário
desta Comissão, seja realizada audiência pública para debater o gerenciamento dos riscos
químicos ocupacionais. Para este debate, convidamos: Organização Internacional do Trabalho
– OIT; Ministério do Trabalho e Emprego – TEM; Fundação Jorge Duprat e Figueiredo –
Fundacentro; Renato Alencar Porto - Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA/Diare; Associacao Brasileira de Higienistas Ocupacionais – ABHO; Angelo
Zanaga Trapé - Conselho Científico para Agricultura Sustentável- CCAS; Flávio
Zambrone – Consultoria Planitox; Sérgio Graff - Médico (Mestre em Toxicologia); Silvia
Berlanga - Sociedade Brasileira de Toxicologia – SBTOx; Ricardo Miranda - Instituto
Prohuma de Estudos Cientificos; Hamilton Humberto Ramos – Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo - CEA/IAC; Instituto Nacional de Câncer –
INCA/Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz; Associação Brasileira de
Saúde Coletiva - ABRASCO
JUSTIFICAÇÃO
O presente requerimento objetiva fomentar e enriquecer discussões acerca do
gerenciamento de riscos químicos ocupacionais, dentre os diversos temas abordados no Projeto
de Lei 3200/2015.
É de fundamental necessidade a discussão em torno das normas da OIT e a legislação de
proteção à saúde dos trabalhadores, bem como abordar as orientações da OMS e os protocolos de
avaliação de risco para produtos técnicos baseados em ingredientes ativos novos.
Abordar-se-á, ainda, o GHS como ferramenta de gerenciamento de perigos a ser
efetivamente implementada para defensivos agrícolas e apurar-se-á a questão da efetividade de
EPIs para a segurança do trabalhador.
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Neste sentido, frisa-se a importância da promoção de uma audiência pública acerca do
gerenciamento de riscos químicos ocupacionais. Contamos com o apoio dos nobres Pares para a
aprovação deste requerimento.

Sala da Comissão, em

de abril de 2016.

____________________________________
Luiz Nishimori
Deputado Federal

