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ATA PRELIMINAR DA REUNIÃO DO CPN – 14 MAR 2013
Presentes:
Bancada dos trabalhadores: Jorge Moras ( SINTRACOM MGA)-Marcio Cardoso (SINTRACOM

MGA) - Arilson Ferreira santos(SINTRACON BAHIA)- Marcos Antônio de Almeida( FORÇA
SINDICAL)-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(CBIC-Sinduscon/CE), Ailton
Costa(Sinicon), Ronaldo Sá(Secovi);
Bancada do Governo: Jomar Sousa Ferreira Lima(SRTE/PA), Maria Lúcia Pizzolato
Lucena(SRTE/RJ), Flávio Nunes(SRTE/BA), Serafin S. Neto(DSST/SIT), Cristina Félix
(Fundacentro-RJ), Antonio Pereira (SRTE-SP), Nilza Maria de Paula(SRTE/DF).
Faltas justificadas:
Antonio Carlos M. Gomes (CBIC),
Convidados:
Rômulo (CGNOR/MTE), Luiz Carlos Lumbreiras (DSST/MTE), Adalberto Sagmeister (Fix-Ar),
Rodrigo Francisquetti (Fix-Ar), Calos (Mecan)

PAUTA
ASSUNTOS

HORÁRIO

QUEM
Três bancadas

DIA 13 – REUNIÃO DE BANCADAS DO CPN –

(Horário e local a serem definidos pelas bancada)
DIA 14 – REUNIÃO DO CPN:
1. Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior;

09h

Jorge /Sergio Paiva

Jorge Moraes

2. Proposta de texto da NR 18 pelo MTE;

Jorge Moraes

3. NBR sobre elevadores de obra;

comissão

4. VII CMATIC – andamento dos trabalhos preparativos;
12h

ALMOÇO
5. ASSUNTOS DIVERSOS:
•

Definição do local e data das próximas reuniões do CPN

Jorge Moraes

•

Outros assuntos a serem sugeridos pelos membros do

todos

CPN
6. Encerramento

17hs
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ATA PRELIMINAR DA REUNIÃO DO CPN – 14 MAR 2013
Aos quatorze dias do mês de março do ano de 2013, realizou-se a reunião do CPN, das 09:00h às 15:30
horas, na sala de reunião do 9º andar do Ministério da Previdência Social – DF.
Jorge Moraes, Coordenador do CPN, abriu a reunião agradecendo a presença de todos passando para os
itens em pauta:
DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
1. Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior: Sergio Paiva leu a ata, fez algumas correções, e não
havendo manifestação em contrário, foi aprovada por todos, devendo ser assinada por um membro de
cada bancada e ficará disponível no site do CPN a partir desta data.
2. Proposta de Texto da NR-18 pelo MTE – Luiz Carlos Lumbreiras apresentou o Plano de Trabalho da NR
18 e propôs postergar por 30 dias a apresentação do texto ao CPN tendo em vista a importância do
assunto, elevadores, que está em pauta nesta reunião de hoje no CPN, além de pequenos ajustes que
deverão ser feitos com ajuda dos consultores Luis Alves e Arruda Sampaio. Neste sentido, esclarece que
a apresentação da proposta de texto ao CPN poderá ser feita em 15 de maio e, em decorrência, todo o
cronograma será alterado conforme demonstrou em sua apresentação. Esclarece ainda que haverá
uma missão tripartite à Europa para analisar experiências em certificação de maquinas e equipamentos
assim como em sistema de gestão na construção civil. Depois dessas etapas será concluído o texto.
3. NBR sobre elevadores de obra – Rômulo relata que houve um trabalho iniciado pela ABNT para
elaborar uma Norma de elevadores tracionados a cabo e esperava-se que fosse concluído em maio de
2012 mas todo o processo na ABNT acabou demorando além do que esperávamos porque houve
necessidade de fazer alguns ajustes e , só agora, foi colocada em consulta pública em fevereiro 2013
com 30 dias para apresentação de propostas. Esclareceu que foi feita reunião com os coordenadores
das três bancadas no CPN, além dos fabricantes de elevadores, o que resultou na proposta minutada
abaixo visando construir consenso para que tenhamos meio de transporte vertical mais seguro, sendo
que a proposta será finalizada para publicação em portaria somente após a conclusão e publicação da
norma da ABNT. Acrescentou que o que traz agora ao CPN visa resguardar o que foi decidido em DEZ
2012, tendo prazo de 12 meses para os fabricantes se adaptarem e mais 12 meses para não mais
utilizar o elevador tracionado a cabo para transporte de pessoas no modelo anterior à referida NBR.
Acrescenta que, nesse período, a fiscalização será mais intensa para que seja cumprido o que está
sendo proposto. Em seguida, apresentou a minuta do texto da portaria que, depois de alguns ajustes
durante a reunião, se fechou consenso no teor do texto abaixo que ainda não é definitivo pois passará
por uma análise mais cuidadosa na redação, pelo Rômulo, Haruo e Jorge Moraes para os ajustes
necessários e somente será elaborada a Portaria após a conclusão da NBR de elevadores tracionados a
cabo. A seguir, os itens que constarão do texto da minuta da portaria
18.14.23.7 – É permitida, por 12 meses, a utilização de elevador tracionado com um cabo para
transporte vertical de pessoas.
18.14.23.7.1 - Quando o elevador tracionado a cabo já estiver instalado, é permitida sua utilização para
transporte vertical de pessoas por até 12 meses contados do = fim da vigência do item 18.14.23.7,
observadas as disposições da NR-18.
18.14.23.7.2 – A partir do prazo do item 18.14.23.7 os elevadores tracionados a cabo devem atender às
normas técnicas vigentes, além das disposições da NR-18, observado o item 18.14.23.7.1.
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18.14.23.7.3 – Essas disposições não se aplicam a elevadores definitivos tracionados a cabo utilizados
para transporte vertical de pessoas.
18.14.23.7.4 – Após 24 meses da publicação desta portaria, os elevadores tracionados com um cabo
somente poderão ser utilizados para transporte de materiais observada a norma técnica específica.
Art. 2º As novas redações dos subitens da NR-18 abaixo relacionados passam a entrar em vigor nos
prazos consignados abaixo, contados a partir da publicação deste ato:
Completar quadro........
4. VII CMATIC – Jomar diz que está tendo dificuldade de participação dos membros do governo na
comissão organizadora do evento, por dificuldades administrativas. Porém, como a NR 18 será
finalizada após SET/2014, vamos fazer o evento em Brasília, em princípio, para cerca de 400 pessoas; As
reuniões preparatórias serão feitas sempre na manhã do dia anterior às reuniões do CPN, ficando à
tarde reservada para as reuniões das bancadas. Finaliza dizendo que até maio de 2013 já deve ter sido
definida a portaria do VII CMATIC e sua publicação. Maria Christina Félix diz que a fundacentro vai
tentar garantir, em 2013, a participação de 3 membros do CPN na comissão organizadora do CMATIC. E
para reforçar a participação da Fundacentro e garantir a participação desses 3 membros, além pleitear
ajuda de patrocínio para 2014, ficou acertado que será feita uma visita ao Pedro Lino, na maior
brevidade, por um membro de cada bancada.
5. Assuntos Gerais:
a. Rômulo solicita às bancadas dos trabalhadores e dos empregadores a indicação de 2 membros por
bancada para participarem da comitiva em viagem à Europa conforme ofício enviado às bancadas,
ficando decidido que participarão pela bancada dos trabalhadores os senhores: Marcos A. A Ribeiro
(Força Sindical) e Jairo (Nova Central). E pela bancada dos empregadores, foram indicados, em
princípio, a Andreia (SECONCI-MG) e Sergio Paiva (SECONCI-RIO) que dependera de definição de
patrocínio.
b. Ficou pendente uma posição do Diretor do DSST/MTE sobre o retorno prometido sobre a situação
no RS relatada pelo Sergio Ussan na ata da reunião de DEZ 2012.
c. CIPA – A bancada dos empregadores sugere que a NR-18 contemple itens da CIPA e apresentou
proposta de criação do CLSST (Comité Local de Saúde e Segurança no Trabalho) utilizando o texto
finalizado pelo CPN.
d. Próxima reunião do CPN será realizada em Brasília no dia 15 de maio, na CNI, sendo a manhã do dia
14 reservada para reunião da comissão organizadora do CMATIC, e a parte da tarde desse dia 14
reservada para reuniões de bancadas do CPN, com a seguinte pauta: “Apresentação do texto da
proposta da NR 18” e assuntos gerais.
6. Não havendo nada mais a ser tratado, Jorge Moraes agradeceu a participação de todos encerrando a
reunião as 15:30h.
Rio de Janeiro14 de março de 2013.
Jorge Moraes
Coordenador do CPN
OBS: Esta Ata tem texto preliminar que será avaliado na próxima reunião do CPN.
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