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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

Senhor Presidente,
Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Requeiro
a Vossa Excelência, a criação no âmbito da Comissão de Seguridade Social e
Família – CSSF, de um GRUPO DE TRABALHO para debater o impacto da
pandemia

de

SARS-COV-2,

COVID

19,

na

saúde

ocupacional

dos

trabalhadores brasileiros
JUSTIFICAÇÃO

Os trabalhadores brasileiros são um dos grupos mais
afetados pela pandemia de SARS-COV-2, existem diversos dados que
apontam o impacto da Pandemia nas condições de saúde dos trabalhadores,
bem como em seus direitos, como por exemplo a queda de até 40% nos
auxílios do INSS durante a Pandemia devido ao fechamento das agências e a

Documento eletrônico assinado por Alexandre Padilha (PT/SP), através do ponto SDR_56341,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Requer a criação, nesta Comissão de
Seguridade Social e Família, de GRUPO DE
TRABALHO destinado a debater o impacto
da pandemia de SARS-COV-2, COVID 19,
na saúde ocupacional dos trabalhadores
brasileiros.

Vivemos atualmente a terceira onda da Pandemia da
COVID-19, onde temos alcançado dados alarmantes e que tem afetado a
qualidade de vida dos brasileiros e das brasileiras, e que também, diante da
omissão do Poder Executivo Federal, acarreta uma profunda crise econômica
em nosso país.
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não realização de perícias médicas.

protocolados nesta comissão sobre o tema, um Grupo de Trabalho que possa
analisar e discutir o impacto da Pandemia da COVID-19 nos trabalhadores e
trabalhadoras brasileiros, diante da flagrante redução salarial de mais de 40%
em benefícios como auxílio-doença, e também dos registros acidentários de
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âmbito dos diversos projetos de Lei e Requerimentos de Informações já
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Desta forma, é fundamental que possamos instituir no

milhares de acidentes e de invalidez que potencialmente deixaram de ser
feitos, além das notificações dos contaminados e afastados por Covid-19 em
decorrência de contágio laboral.

à criação deste grupo de trabalho.

Sala das Sessões, em, 11 de março de 2021.

ALEXANDRE PADILHA
Deputado Federal PT/SP
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público relevante para esta Comissão, na forma o Regimento Interno, requeiro

Documento eletrônico assinado por Alexandre Padilha (PT/SP), através do ponto SDR_56341,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Diante desses fatos e verificado ser o tema de interesse

