
 

 

COMISSÃO EXTERNA DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 
 

REQUERIMENTO Nº         ,DE 2021 
(Dos Srs. Deputados Alexandre Padilha e Carlos Zarattini) 

Requer a realização de Reunião 
Técnica/Audiência Pública sobre a 
necessidade de priorização para vacinação 
dos trabalhadores e trabalhadoras dos 
serviços de limpeza e serviço de apoio, nos 
serviços de saúde, que no exercício de suas 
funções se expõem diariamente a infecção 
pela Covid-19. 

Senhor Coordenador, 

 

Nos termos do Artigo 24, Inciso III, combinado com o art. 

255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa 

Excelência, a realização de Reunião Técnica/Audiência Pública, a ser realizada 

via webconferência para debater sobre a necessidade de priorização para 

vacinação dos trabalhadores e trabalhadoras dos serviços de limpeza e apoio, 

nos serviços de saúde, que no exercício de suas funções se expõem 

diariamente  à infecção pela COVID-19. 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 
 

Os trabalhadores e trabalhadoras dos serviços de 

limpeza e apoio, estão, desde o início, na linha de frente no combate à Covid-

19, e portanto, exposto diuturnamente a contaminação pelo Corona Vírus. 

Sabedores que somos da importância desses 

trabalhadores(as), além de reconhecermos o quanto seu trabalho é essencial 

para vencermos a luta contra a Covid-19, é necessário e urgente que esta 

Comissão Externa de Enfrentamento á COVID-19, em audiência pública, 

debata e proponha soluções para que esses trabalhadores(as) estejam entre 



 

 

as prioridades para vacinação que os imunizará contra a infecção da Covid-19, 

trazendo maior segurança para esses profissionais no desempenho de suas 

funções. 

Diante desses fatos colocados e por ser um tema de 

interesse de todos os trabalhadores(as) deste setor e da população de modo 

geral, além de ser um tema relevante para esta Comissão, na forma do art. 255 

do Regimento Interno, requeremos realização desta reunião/audiência, o mais 

breve possível. 

 

 Sala da Comissão, em 10 de fevereiro de 2021. 

   

 

 

 

 

 

  

ALEXANDRE PADILHA    CARLOS ZARATTINI 
 

Deputado Federal PT/SP                                 Deputado Federal PT/SP  
 
 

 

Sugestão de convidados: 

1) Representantes dos Sindicatos  

2) Representante do Ministério da Saúde 

3) CONTRACS-CUT – Confederação Nacional dos Trabalhadores no 

Comércio e Serviços – CUT. 

4) Representante do CONASS 

5) Representante do CONASEMS 

 


