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DATA: 30 NOVe 01 DEZ - Reunião do CPN.
Local: SECONCI-RIO - Rua Pará 141, Praça da Bandeira - RJ- Tel, (21) 2101 2555

D
D

Horário de Início: 09h
Horário do término previsto: 18h

Presentes:
Bancada dos Trabalhadores: Jorge Moraes (Contricom), Jairo José (NCST), Arilson Ferreira
Aldemir Amaral (UGT); Marcio Cardoso (Sintracom).

(CTB),

Bancada dos Empregadores: Haruo Ishikawa (CBIC/ Sinduscon-SP), Ligia Correa (CBIC), Sérgio
Ussan (CNI-FIERGS), Renata Rezio (CNI), Sérgio Paiva (Seconci-RJ), Andréia K. Darmstadter
(Seconci-MG), Yves Mifano (CBIC/ Secovi-SP), e Érico Furtado (CBIC/SINDUSCON-PE).
Bancada do Governo: Rubens Patruni Filho (SRTE-PR),Serafim Neto (SRTE-RJ);Mauricio José Viana
(Fundacentro-PE), Maria Christina Felix (Fundacentro-RJ), Paulo Cesar de Souza (FundacentroMG); Robson Rodrigues da Silva (Fundacentro - BA); e Jomar Sousa Ferreira Lima (SRTE-PA).

Convidados:
Ayres da Costa Neto - CPR - RJ; Sergio da Conceição - CPR-RJ; Marcio Cardoso (sintracom);
Robinson Leme (NCST), Hortêncio Amâncio (Sind. Trab. Consto pesada),Elaine Castilho (SRTE/RJ).

Faltas justificadas,
Fernando Pinto (CBIC/ Sinduscon-CE), Ailton Costa (SINICON).

ABERTURA
Jorge Moraes cumprimentou e agradeceu a presença de todos e diz que se sente decepcionado com o
andamento dos trabalhos da NR 18 ocorrido durante a sua gestão. Diz que "é preciso pisar no barro da obra
para avançarmos, caso contrário, não chegaremos a lugar nenhum. O grande problema não é a norma mas
sim o que os trabalhadores estão fazendo e podem se acidentar. Precisamos preparar melhor as pessoas
para conhecerem melhor o que estão fazendo e o que devem fazer de acordo com a norma". Finaliza
comunicando que passará a coordenação do CPN para a Bancada do Governo, seguindo o rodízio entre
bancadas, mas que deseja continuar como membro do CPN.
ASUNTOSEM PAUTA:
Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior: Sergio Paiva iniciou a leitura da ata da reunião anterior e
simultaneamente foram feitos os ajustes necessários,dando por concluída a Ata a qual foi assinada por um
membro de cada Bancada.
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Foi abordado inicialmente, pelo o Jomar Lima, sobre o afastamento do Sr. Lumbreras, do CPN, por estar
participando de outro projeto em sua vida profissional, sendo indicado o sr. Rubens Patruni Filho(SRTEjPR)
para ocupar o seu lugar, assim como foi indicada a Sra. Elaine Castilho (SRTEjRJ)para ocupar o lugar
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Serafim (SRTE/RJ) por decisão do mesmo. Em seguida, Jomar apresenta o Maurício José Viana
(Fundacentro/PE) para assumir a coordenação do CPNde JAN 2017 a DEZ/2018, o qual indicou a Sra Maria
Christina Felix (Fundacentro/RJ) para a ocupar a secretaria do CPN e a coordenação da bancada do
governo.
Mauricio Viana agradece a concordância de todos pela indicação do seu nome para a coordenação do CPN
no referido período, acrescentando que fará todo esforço para conduzir essa importante atribuição que ora
se inicia, mas que conta com a colaboração de todos, especialmente dos que já vêm contribuindo
regularmente com as gestões anteriores.
Dando continuidade aos assuntos em pauta, e já tratando da revisão do item 18.13 - Prevenção contra
quedas de altura, e do item 18.21, iniciou-se a discussão sobre o assunto mas não houve condições de
aprofundamento nos temas tendo em vista que as bancadas não trouxeram suas propostas completas,
tornando difícil a sua continuidade.
Neste sentido, posteriormente a algumas reuniões em separado com as bancadas, e após uma ultima
reunião com os coordenadores das bancadas, acompanhados por mais um membro por bancada, chegouse a conclusão de que o modelo de discussão e aprovação por item, foge do modelo que vinha sendo
discutido (só aprovação quando concluído o texto da norma inteira). Neste sentido, para se tratar de item a
item, o melhor seria voltar ao modelo adotado pelo Regimento Interno do CPN, o que foi aprovado por
todos.
Portanto, ficam adotados os seguintes encaminhamentos propostos pelas coordenações das três bancadas
e aprovados por todos:
1. Será retomado o modelo de alteração da NR 18 com base no regimento interno do CPN;
2. Os itens a serem discutidos serão os que mais causam acidentes fatais como: Queda em altura,
choque elétrico e soterramento.
3. A Coordenação do CPN enviará ofício a todos os CPRs convidando seus coordenadores para
participarem da próxima reunião do CPN,no primeiro dia, quando tomarão conhecimento de todo
o processo que vinha sendo adotado na revisão integral da NR 18, suas dificuldades e como se
daria continuidade nas alterações daqui por diante.
4. Será feito esforço pela coordenação do CPNno sentido de fortalecer os CPRsestimulando para que
haja maior participação das três bancadas, especialmente a do governo.
5. As próximas reuniões serão realizadas conforme calendário abaixo.
6. O CPN enviará oficio aos CPRsjustificando a mudança de rumo nas discussões da NR 18, já
encaminhando as duas propostas feitas pelo governo referentes aos itens 18.13 e 18.21.
7. Cada bancada deverá encaminhar a indicação dos seus membros (5 titulares e 5 suplentes por
bancada) para a próxima gestão do CPN.
8. O CPN não ficará restrito as alterações da NR 18, devendo atender às suas atribuições conforme
estabelecido em seu regimento e no item 18.34.
Haruo comenta que o momento é de preservar o emprego implementando as normas que já existem,
procurando fazer campanhas preventivas pois, atualmente, a conjuntura econômica está muito difícil Pfra
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todos. Neste sentido, o que for de extrema relevância merecerá atenção e será revisado, pois a maior
preocupação do setor é proteger e criar ambientes seguros para os empregados da construção civil.
Reitera-se que a primeira reunião do CPNno próximo ano terá a participação dos coordenadores dos CPR's,
de modo a dar ciência das etapas cumpridas no processo de revisão, e apresentação do novo planejamento
de trabalho, com intenção de sensibilizá-los para que haja apoio nesta nova etapa.
Calendário anual para as reuniões do CPN:
22 e 23/03 - São Paulo
08 e 09/06 - Brasília
30 e 31/08 - Rio de Janeiro
29 e 30/11 - São Paulo

Jorge Moraes
Coordenador do CPN

Ata redigida por:
Sergio Paiva
Secretário do CPN
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