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ATA PRELIMINAR DA REUNIÃO DO CPN – 13 DEZ 2012
Aos treze dias do mês de dezembro do ano de 2012, realizou-se a reunião do CPN, das 09:00
às 17:00 horas, na SIT/MTE - Esplanada dos Ministérios, bloco F, anexo B - 1º andar sala 107
– DF, com as seguintes presenças:
Bancada dos trabalhadores: Jorge Moras ( SINTRACOM MGA)-Marcio Cardoso (SINTRACOM

MGA) - Arilson Ferreira santos(SINTRACON BAHIA)- Marcos Antônio de Almeida( FORÇA
SINDICAL) José Nivalto(CTB E FETRACOM BAHIA)-Iranildo Domingos de Souza (FORÇA
SINDICAL ).
Bancada dos Empregadores: Haruo Ishikawa(sinduscon-SP), Sérgio Ussan(CNI-FIERGS),
Yves Mifano(CBIC-SECOVI); Sérgio Paiva (SECONCI-RIO; Andréia K. Darmstadter
(SECONCI-MG), Érico Furtado(CBIC-Sinduscon/PE), Fernando José Pinto (CBICSinduscon/CE);
Bancada do Governo: Antonio Pereira (SRTE-SP) Jomar Sousa Ferreira Lima(SRTE/PA),
Maria Lúcia Pizzolato Lucena(SRTE/RJ), Maurício José Viana(FUNDACENTRO/PE), Robson
Rodrigues da Silva(FUNDACENTRO/BA), Flávio Nunes(SRTE/BA), Serafin S. Neto(DSST/SIT).
Faltas justificadas: Ailton Costa(Sinicon), Cristina Félix (Fundacentro-RJ), Ronaldo
Sá(Secovi), Nilza Maria de Paula(SRTE/DF).
Convidado Especial: Celso de Almeida Hadad – Diretor do DSST/MTE. Rômulo (DSST/MTE);
Luis Carlos Lumbreiras (DSST/MTE)
1. Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior: lida, feitas algumas correções, aprovada
e assinada por um membro de cada bancada, ficando disponível no site do CPN a partir
desta data.
2. Apresentação do Plano de Trabalho para a revisão da NR 18 – o AFT Luiz Rocha
Lombreiras, apresentou o plano de trabalho que será utilizado para a proposta de alteração
da NR 18, o qual estabelece as regras que serão adotadas durante todo o processo, e a
forma de participação do CPN e da sociedade (através de consulta pública).
O plano de trabalho foi aprovado por todos e ficará disponível no site do CPN. Para
atendimento ao cronograma de trabalho, cada bancada deverá elaborar o seu plano de
participação, indicando até março de 2013 os técnicos que participarão dos GTTs previstos
no referido plano de trabalho.
3. Planejamento do CPN para 2013 – devido a carga de trabalho que despenderá os
membros do CPN em função dos trabalhos previstos na revisão da NR 18, ficou acertado
que as bancadas investirão esforços de JAN a MAR 2013 para planejar a sua participação
nos GTTs, devendo, na reunião de 14 Março 2013, planejar o que fará no decorrer do ano
de 2013. Ficou decidido ainda que será elaborado um oficio a ser encaminhado aos CPRs,
esclarecendo sobre o plano de trabalho que será adotado para a revisão da NR 18,
devendo incluir, no mesmo ofício, sugestão aos CPRs para procurarem implementar, na
medida do possível, as sugestões contidas nas cartas de Pernambuco e de Belém. Este
ofício deve ser elaborado com participação de Sergio Paiva, Jorge Moraes e Jomar e ser
encaminhado ainda no mês de dezembro 2012.
4. CIPA – cada bancada deverá apresentar a sua proposta sobre a CIPA, até o dia 29 de
janeiro 2013. devendo ser encaminhada para o Jomar
5. VII CMATIC – a comissão(já definida em julho 2012) deve se reunir para estudar como
será o modelo, data e portaria, trazendo uma posição para a próxima reunião do CPN em
MARÇO 2013. Para isso, se reunirá no dia 22 de janeiro, em SP, estando o Jomar
encarregado de convocar os membros dessa comissão, a saber: Pela bancada do Governo:
Maria Muccillo(Fundacentro RS), Hélio Lopes (CPR-PE), Jomar (SRTE/PA); Bancada dos
Trabalhadores: Jairo, Jorge Moraes e Nivalto; Bancada dos Empregadores: Fernando Pinto
e Andréia.
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6. Andamento das propostas encaminhadas à CTPP e das propostas pendentes. As
propostas : Escavações fundações e desmonte de Rocha; e Impermeabilização, foram
aprovadas na CTPP estando aguardando a publicação da portaria pela SIT/MTE.
7. Carta de Belém e de Pernambuco como orientação para as ações do CPN e dos CPRs
Recomendar também no oficio que será encaminhado aos CPRs, que procurem se orientar
em suas ações utilizando essas duas cartas.
8. Elevadores – No dia 13 de MAR 2013, um dia antes da reunião do CPN, será verificado se
a ABNT já terá publicada a norma sobre elevadores e, em função disto, será avaliado o
que poderá ser feito a partir de maio 2013. Deverá estar nessa reunião, pelo menos, um
membro de cada bancada .
9. Manifestação das entidades do RS (FIERS, SINDUSCON RS e CPR RS) - Ussan traz
esse tema, já recorrente, esclarecendo que não se trata de sua opinião mas sim das
entidades acima referidas. Como porta voz das entidades e empresas do Rio Grande do
Sul, informa que alguns auditores fiscais de P. Alegre estão proibindo o uso de sacos de
cimento de 50kg, interditando obra por uso de plataformas de proteção com a determinação
de substituição para uso de andaime fachadeiro (um auditor proibiu o uso de plataforma e
outro auditor informou que embargará obra sem plataforma). Auditor Fiscal do Trabalho
afirma que a NR 18 é uma norma ultrapassada, culpando a CTPP, diz não respeitar o que
os representantes do MTE, integrantes do CPN, decidem. Empresas estão entrando na
justiça e conseguindo liminares contra as ações da fiscalização. São aguardadas
providências da SIT e do DSST na busca de término da insegurança jurídica decorrente da
falta de critérios legais e claros da fiscalização.
O Sr. Celso Hadad diz que o caso do saco de cimento, abaixo de 50 Kg, tem que ser
tratado na indústria de cimento. Acrescenta que não se pode deixar que um entendimento
pessoal normatize uma determinada área, criando uma lei ou norma próprias, e diz que irá
agendar uma reunião com o Sr. Marcos - Chefe da Fiscalização da SRTE RS, para tratar
desses assuntos relatados pelo Ussan, prometendo trazer, na próxima reunião do CPN,
uma posição sobre o caso.
Jorge Moraes diz que o Ussan traz hoje para o CPN uma denúncia que tem que ser
apurada. Acrescenta que a atitude desses fiscais não está salvando vida pois estão contra
o que está na NR 18. Diz que vai fazer uma visita aos companheiros de bancada dele no
RS, porque isso não é possível acontecer mais. Sugere que as três bancadas obtenham, de
lá, informações do que está acontecendo. O CPN quer saber qual o resultado disso pois a
NR 18 tem que ser respeitada, finaliza.
Brasília 13 de dezembro de 2012.
Jorge Moraes
Coordenador do CPN
Ata original assinada por um membro de cada bancada
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