COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO.
REQUERIMENTO N°_______, DE 2017
(Da Dep. Erika Kokay)

Requer a realização, no âmbito desta Comissão,
de Audiência Pública para discutir a situação dos
trabalhadores e trabalhadoras em empresas de
prestação de serviços a esta Casa.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa. com base nos art. 24, inciso III, combinado com o art.
255 do Regimento Interno da Câmara Federal, e ouvido o Plenário desta Comissão, a
realização de audiência pública para discutir a situação dos trabalhadores e
trabalhadoras em empresas de prestação de serviços a esta Casa, buscando
compreender a atual situação em que se encontram, bem como pensar alternativas
que contribuam para garantir segurança a esses trabalhadores e trabalhadoras. Para
esta Audiência, convidar as seguintes entidades e autoridades:
1. Procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho do Ministério Público
do Trabalho – Dr. Alessandro Santos de Miranda
2. Deputado Distrital – Chico Vigilante
3. ASTECON – Associação dos Trabalhadores Terceirizados do Congresso
Nacional – Presidenta Valdívia Martins Ramos
4. SINTTEL – DF
5. Sindicato dos Vigilantes
6. SINDSERVIÇOS – DF
7. SINDPD – DF
8. SINDUSCON –DF
9. Central única dos Trabalhadores – DF – CUT/DF
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JUSTIFICATIVA
Considerando a relevância da prestação dos serviços dos trabalhadores
e trabalhadoras contratados/as pelas empresas licitadas, nesta Casa, sem os quais
as tarefas cotidianas dos/as parlamentares não seriam possíveis e considerando o
clima de insegurança e medo provocado pelas recentes demissões, esta Audiência
Pública tem grande importância nesse momento.
Os trabalhadores e trabalhadoras das empresas de prestação de
serviços a esta Casa vêm sendo intimidados pelas frequentes demissões, algumas
delas atingindo trabalhadores (as) com muitos anos de trabalho, alguns com 34 anos
de casa, muitos faltando de 2 a 3 anos para a aposentadoria.

Essa situação revela a precarização das relações de trabalho, justo
nesta Casa, que deveria dar exemplo de modernidade e respeito aos trabalhadores e
às trabalhadoras.

Face ao exposto, solicitamos o apoio dos nobres e das nobres Pares
para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, em____de _________________de 2017.

Deputada Erika Kokay – PT/DF
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