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ATA DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DAS BANCADAS DO CPN – 06/07/2016

Presentes:
Bancada dos trabalhadores: Jorge Moraes (CONTICOM)- Jairo José (NCST);.
Bancada dos Empregadores Sérgio Paiva (SECONCI-RIO); Haruo Ishikawa (CBIC/SINDUSCON-SP)
Bancada do Governo: Jomar Sousa Ferreira Lima (SRTE/PA); Luiz Carlos Lumbreras (DSST/MTE); Antonio Pereira
(SRTE/SP).

 DATA: 06/JULHO/2016 – REUNIÃO DOS COORDENADORES DAS BANCADAS DO CPN Horário: 10 h às 14h
 Local: Obra Cidade Matarazzo - Alameda Rio Claro Nº 190 - Bela Vista – São Paulo

PAUTA
ASSUNTOS

HORÁRIO

QUEM

1. REPLANEJAMENTO das atividades do CPN para 2016

10h

Três bancadas

2. Encerramento

14h

As 10h do dia 06 de julho de 2016, foi realizada Reunião dos Coordenadores das três Bancadas
do CPN, com o objetivo de avaliar o andamento das propostas das bancadas sobre o texto da NR
18, elaborado pelo Sampaio, e planejar a continuidade dos trabalhos no âmbito do CPN.
Lumbreras inicia a reunião manifestando a necessidade de retomada das discussões do texto da
NR 18 no âmbito do CPN. Acrescenta que o ideal seria ter concluído a norma desde 2014. Porém,
para não perdermos mais tempo, precisamos estabelecer estratégias para conduzir os trabalhos,
definindo quais os caminhos que devemos tomar para concluir a norma e dar resposta à
sociedade, podendo seguir alguns caminhos:
 Voltar ao CPN, continuando o caminho da análise total da NR 18 utilizando o texto do
Sampaio e o texto que vinha sendo feito anteriormente;
 Retomar a agenda do CPN com outras demandas que vinham dos CPRs;
 Resolver, em partes, alguns pontos como: trabalho em altura - item 18.13 e elevadores item 18.14, para ir tratando logo da situação que é mais urgente, e dando continuidade as
discussões do restante da norma.
Jomar sugere que sejam verificadas quais as demandas do CPR SP estão pendentes para que
seja avaliada cada uma delas no texto em discussão no CPN. Acrescenta que tem muita demanda
para proteção de periferia.
Haruo informa que não tem sido fácil reunir a bancada dos empregadores, pois a situação atual do
setor e do país tem sido muito desanimadora. Acrescenta que a bancada ainda não concluiu a
análise do texto do Sampaio pois é necessário ser feita uma análise cuidadosa com participação
de suas bases e da CNI, sendo necessário até 2 meses para concluir.
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Acrescenta que a bancada dos empregadores não aceita fatiar a norma mas entende que pode-se
avaliar itens urgentes de necessidade de revisão, e resovê-los de forma pontual enquanto
continuamos a discutir o restante do texto para ser concluído de uma só vez.
Sergio Paiva sugere que o CPN não fique focado apenas em alteração da NR 18, e atue em
campanhas, seminários, workshops e outras ações que possam ajudar as obras a resolver
problemas que propiciem maior dificuldade na sua execução com segurança e que não esteja
previsto na norma.
Jairo diz que a norma deveria tratar mais de princípios e conceitos, tendo as RTPs como
soluções alternativas. Deve-se tratar das questões de choque elétrico (DR); fazer estudos e
pesquisas das experiências bem sucedidas. Acha que devemos estudar toda a norma e já tem
condição de fazer uma proposta dentro de um mês com todas as centrais assinando para concluir
a norma toda. Concorda que podemos tratar de alguns itens para melhorar o que está hoje,
iniciando a revisão por esses itens.
Jorge Moraes lembra que foi dito aos CPRs que o CPN não aceitaria proposta enquanto houvesse
a discussão geral da norma. Acrescenta que não quer mais discutir sobre elevadores. Diz que
precisamos terminar o que começamos e definir um prazo para isso pois tem muita gente
cobrando para concluir a Norma. Ele reitera que a bancada de trabalhadores pode entregar o
texto em 30 dias e voltar a discussão. Estão estudando o texto do Sampaio, o texto anterior e a
proposta dos trabalhadores.
ENCAMINHAMENTOS:
Será realizada Reunião do CPN em 28/set (das 9 as 18h) e 29/set (das 8 as 15h), em Brasília (no
Ministério do Trabalho) para:
 Receber os textos propostos pelas 3 bancadas para inicio de análise;
 Discutir o 18.13 e, se aprovar por consenso, levar para a CTPP para avaliação e
publicação.
 Planejar as próximas reuniões, sendo a seguinte em Novembro no RJ, devendo as datas
serem definidas na reunião de setembro. Nessa reunião retomar a avaliação do texto da
NR 18.
 No planejamento será discutido sobre a coordenação do CPN.
Estando todos de acordo com a proposta de encaminhamento, Jorge Moraes agradece a
participação de todos encerrando a reunião as 15h.

Jorge Moraes
Coordenador CPN
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