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ATA DA REUNIÃO DO CPN – 17 MAI 2012

PRESENÇAS:
Trabalhadores - Jairo José da Silva(CNTI), Jorge Moraes(CONTRICOM) José Nivalto
Souza Lima(CTB); Marcos A.Ribeiro(Força Sindical), Nilson Duarte Costa(UGT);
Empregadores: Haruo Ishikawa(sinduscon-SP), Sérgio Ussan(CNI-FIERGS), Yves
Mifano(CBIC-ECOVI); Sérgio Paiva(SECONCI-RIO; Andréia. Darmstadter(SECONCI/MG),
Governo: – Antônio Pereira(SRTE/SP), Flávio O.Nunes(SRTE/BA), Jomar Sousa
Ferreira Lima(SRTE/PA), Jófilo Moreira Lima Junior(FUNDACENTRO), Maria Lúcia
Pizzolato Lucena(SRTE/RJ), Maurício José Viana(FUNDACENTRO), Nilza Maria de
Paula(SRTE/DF), Robson Rodrigues da Silva(FUNDACENTRO), Serafim da Silva
Neto(MTE/DSST). CONVIDADOS: Robinson Leme(Feticom/SP); Marivone F. da
Silva(SINDUSCON-SP), , Ronaldo (SECOVI-SP),). Entidade de apoio técnicocientífico: José Eduardo de Souza; Rinaldo T. Alencar.
PAUTA: Nova Coordenação e planejamento do CPN para o biênio 2012/2014; Leitura e
aprovação da Ata da Reunião anterior; Deliberação sobre as seguintes propostas
consolidadas pelos GTT: Escavação, Fundação e Desmonte de Rocha; Alvenaria
Estrutural; Carpintaria item 18.7; Novas propostas de alteração da NR 18 encaminhadas
pelos CPRs: proteção de poço de elevador; plataforma de cremalheira hidráulica;
Deliberações da CTPP e DSST/MTE sobre elevadores; Andamento dos Grupos de
Trabalho sobre: CIPA; CONSTRUÇÃO PESADA; Critérios de rastreabilidade dos
andaimes tubulares antigos, e ASSUNTOS DIVERSOS: Definição do local e data das
próximas reuniões do CPN; Outros assuntos a serem sugeridos pelos membros do CPN.
Emílio (presidente da FETICOM) cumprimentou os membros das bancadas e disse da
honra em recebe-los em sua casa. Elogiou o trabalho que o CPN vem realizando ao
longo dos anos e disse que a FETICOM/SP sempre esteve e estará engajada
principalmente nas questões relativas a Saúde e Segurança dos Trabalhadores. Em
seguida pediu para deixar o recinto.
Haruo Ishikawa agradecendo a todos pelo apoio recebido nos dois anos de sua gestão,
falou da importância de levar as reuniões do CPN e da realização dos encontros dos
CPR e passou a coordenação ao representante dos trabalhadores o Sr. Jorge Moraes.
Jorge colocou a ata em discussão, tendo sido acrescido ao texto de Impermeabilização a
expressão, “treinamento teórico e prático”. Ficou acertado que deverá ser enviada cópia
da ata a ser aprovada em cada reunião, juntamente com a pauta com antecedência para
que todos os membros possam tomar conhecimento e estarem mais preparados para
discuti-la e aprová-la.
TUBULÃO – Após discussão sobre diâmetro e encamisamento foi aprovado o seguinte
texto: “os tubulões a céu aberto devem ser encamisados, exceto quando houver projeto
elaborado por profissional legalmente habilitado que dispense o encamisamento. O
diâmetro é de 0,80 m; podendo ser de 0,70 m com justificativa técnica do Engenheiro
responsável pela fundação”.
ALVENARIA ESTRUTURAL - o texto de alvenaria estrutural havia sido aprovado com
exceção da carga. Após realização de testes restou aprovada a carga de 170 Kgf/m
para a proteção metálica da periferia para alvenaria estrutural , a vigorar no prazo de 6
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meses a partir da publicação. Deverão ser elaborados critérios de segurança para a
realização dos testes de carga para outros tipos de proteção periférica.
CARPINTARIA/SERRA CIRCULAR. O GT-Serra Circular deverá se reunir e apresentar
proposta para discussão no CPN.
Haruo havia recebido duas propostas do CPR/SP, uma sobre gruas e outra sobre o
PTA. A proposta sobre equipamento de elevação(popularmente conhecido como mini
grua), dispositivo para levantar ferragem pronta e da PTA deverão ter GTs constituídos e
posteriormente encaminhados aos CPR, seguindo o Regimento do CPN.
PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA FUNDACENTRO NO CPN. Haruo,
Marcos e Jairo se reuniram com o presidente da FUNDACENTRO que informou não ter
verbas e pessoal para poder atender às demandas do CPN. Ficou acertado que os
membros do CPN deverão desenvolver uma ação política junto à órgãos
como:Procuradoria Geral da União, Procuradorias Regionais do Trabalho, Justiça do
Trabalho, e o próprio Conselho da FUNDACENTRO, mostrando a importância da
FUNDACENTRO/mte, para que todos cobrem do governo federal mais recursos
humanos e financeiros. Em 1995 havia 17 técnicos, atualmente muito poucos. Foi
lembrado as inúmeras RTPs que precisam ser elaboradas. questões como novas
tecnologias e inovações onde a FUNDACENTRO está ficando à margem destas
atividades.
CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CPN. As reuniões do CPN se darão em 18 e
19.07.12 em TOCANTINS( Tocantins e Goiânia); em 19 e 20.09.12, no RIO DE
JANEIRO; nos dias 28 e 29.11.12 em PERNAMBUCO(Alagoas, Sergipe, Recife, Paraíba
ou Rio Grande do Norte); em 20 e 21.03.13 no AMAZONAS(Amazonas/Acre ou Amapá);
em 19 e 20.06.13 no PIAUÍ(Piaui, Maranhão ou Ceará); NO DIA 18 e 19.09.13 no
PARANÁ e finalmente nos dias 04 e 05.12.13 em BRASÍLIA/DF.
item 18.3 – quando da instalação do elevador definitivo, a proteção do acesso ao
poço do elevador deverá ser total. Este assunto retornará à pauta da próxima reunião.
PLATAFORMA CREMALHEIRA HIDRÁULICA – aprovada a retirada do termo
hidráulica, acrescentando no caput: plataforma de cremalheira de fachada Este assunto
retornará à pauta da próxima reunião.
ELEVADORES PARA TRANSPORTE DE PESSOAS –O Ministério do Trabalho e
Emprego enviará um texto de como irá lidar com a questão de Elevadores em reunião
que deverá ser realizada até 25 de junho. As bancadas mantiveram suas posições
anteriores.
CIPA – o GT-CIPA se reuniu no dia 16 de maio com ausência dos representantes dos
empregadores para discutir o texto da CIPA que retornou da DSST/MTE. Jairo informou
que a bancada dos trabalhadores fez uma análise do texto e entendeu que há pouca
divergência. Diante da ausência de consenso a bancada do governo e dos trabalhadores
propôs retirar a CIPA da NR 18 e ficar regulamentada na NR 5.A bancada de
empregadores ficou de analisar e se manifestar.
CONSTRUÇÃO PESADA – O GT – Construção Pesada constituído pelos seguintes
membros: Empregadores: Ailton costa, Andréia e Robério; governo –Maria Lúcia e
Robson; trabalhadores: Edilson, Marcos e Nilson Duarte Costa(RJ) e Rosevaldo, deverá
se reunir nos dias 14 e 15 de junho, no horário das 09 às 17:00 horas, na sede da
UGT/RJ para consolidar propostas vindas dos CPR para posterior discussão no CPN.
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PLANEJAMENTO DO CPN PARA 2012 – na próxima reunião, as bancadas deverão
apresentar três propostas prioritárias para o planejamento das atividades do CPN para
2012 e 2013.
RASTREABILIDADE DOS ANDAIMES TUBULARES ANTIGOS – O GT, constituído por
Marcos, Toninho e Andréia, deverá se reunir nos próximos meses para elaborar proposta
sobre a questão.
São Paulo, 17 de maio de 2012.
Ata aprovada em reunião CPN de 19 MAI 2013
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