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Manifesta contrariedade a Emenda 
apresentada na Medida Provisória nº 927 e 
que visa alterar o artigo 253 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e 
reduzir a temperatura em graus celsius para 
a manutenção do direito a pausas de 20 
minutos a cada duas horas (pausas 
térmicas) e solicita a sua rejeição. 
 

 

 
A signatária, com base no artigo 196 do Regimento Interno deste 

Poder, e considerando que: 
 
- tramita no Congresso Nacional, a Medida Provisória nº 927,  que 

"dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (Covid-19), e dá outras providências". 

 

- que na tramitação dessa Medida Provisória, foi apresentada à 
proposta que reduz a proteção dos trabalhadoras e trabalhadores em frigoríficos, 
retirando o direito de pausas e descansos térmicos garantidos pela CLT em 
ambientes com temperaturas até 15º, e só teria esse direito quem trabalha em locais 
com temperaturas inferiores a 4ºC. 

 
- se essa emenda for aprovada, aproximadamente, 95% de 

trabalhadores(as) de frigoríficos perderiam essas pausas térmicas de 20 minutos a 
cada 1h40min de trabalho; e 

 

- é inadmissível que se aproveitem desse momento doloroso e 
altamente nocivo à saúde de todas e todos para tentar mais direitos com proposta 
emenda estranha a Medida Provisória em questão. 

 
Requer o encaminhamento de Moção ao Presidente do Senado Federal, ao 
Presidente da Câmara dos Deputados, e aos Parlamentares da Bancada 
Catarinense na Câmara dos Deputados e no Senado, nos seguintes termos: 
 

 



 
“A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, 

aprovando proposição da Deputada Luciane Carminatti, manifesta 
contrariedade a Emenda apresentada na Medida Provisória nº 927 e que visa 
alterar o artigo 253 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e reduzir a 
temperatura em graus celsius para a manutenção do direito a pausas de 20 
minutos a cada duas horas (pausas térmicas) e solicita a sua rejeição. 
Atenciosamente, Deputado Júlio Garcia - Presidente". 

 
Sala das Sessões,  
 
 
 

 
Deputada Luciane Carminatti 

 


