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ATA DA REUNIÃO DO CPN EM 10 NOV 2011
Presentes:
MEMBROS DO CPN:
Bancada dos Empregadores: Haruo Ishikawa (CBIC)/(Coordenador); Sergio Paiva (SECONCI
BRASIL/CBIC)/(Secretário Executivo), Andréia Kaucher (SECONCI BRASIL/CBIC), Ailton Costa (SINICON),
Sergio Ussan (CNI) e Yves Mifano (CBIC).
Bancada dos Trabalhadores: Marcos Antonio(Força Sindical); (CTB-BA), Jairo Silva (CNTI), Arilson
(sintracom-BA),
Bancada do Governo: Nilza Maria (SRTE/DF), Maria Lucia (SRTE/RJ), Beroaldo Maia (SRTE/PE), Maria
Cristina Felix (Fundacentro-RJ); Serafim S. Neto (DSST/MTE), Jomar (SRTE-PA), Maurício (FUNDACENTROPE) .

Apoio Técnico: GT Construção Pesada - Robério (SESI-BA).
Ausências justificadas: Antonio Carlos (CNI)/(Vice Coordenador), Jorge Moraes (CNTI/PR), Antonio Pereira
(SRTE/SP).
CONVIDADOS:
Rogério (SINDUSCON-BA); Walter (SINDUSCON-MS); Luiza Tânia (FIERGS); Silvio (SRTE-MS); Antonio José
(SRTE-MS); Aline (SRTE-MS); José Roberto (CPR-MF); Flavio de Oliveira Nunes (SRTE-BA); Carlos Eduardo
Viegas Alves(SINDLEC-MG);Rogério Veiga (sinduscon-ba); Arilson Ferreira (sintracon); Rômulo Silva
(DSST/MTE); Edílson (conticom); Maurício Melo (SERTE-BA); Erisvaldo (sintracon-BA); Lucia Rocha (SRTEBA); Carlos Marden (sinduscon-ba); Márcia Melo; José Ribeiro (SINTRACOM-BA). Edílson (CONTICOM);
Weber(fetricom),

 Data: 10 NOV / 2011 – Reunião do CPN, ficando o dia 09 NOV na parte da manhã
reservado para as reuniões das bancadas.
 Local: FIEMS (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul) - Av.Afonso Pena, 1206 Bairro Amambaí / Campo Grande - MS, Fone: (67) 3389 9000• Fax: (67) 3324 8686
 Horário de Início: 8 h
 Horário do término: 16:30h

PAUTA
ASSUNTOS
09 NOVEMBRO:
 Parte da manhã – Reunião das bancadas
 Parte da tarde - Encontro dos CPRs da Região Centro-Oeste
10 NOVEMBRO : REUNIÃO DO CPN
1. Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior
2. Resultados do Encontro dos CPRs da região Centro-Oeste.
3. Encaminhamento sobre a proposta de CIPA e CLSST encaminhada pelo DSST
ao CPN.

HORÁRIO

9h as 13h
14h as 18h

09:00h
09:20h
09:50h

QUEM

Haruo e C.
organiz.

Sergio Paiva
Haruo e C.
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ATA DA REUNIÃO DO CPN EM 10 NOV 2011
ASSUNTOS
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Deliberação sobre as propostas encaminhadas pelos CPRs referentes a:
a. Alvenaria, revestimento, acabamento e impermeabilização
\alvenaria_rev._acab._imperm_cpn_nr_18_1.doc
b. Escavação, Fundação e Desmonte de Rocha; - Escav. fund. desm.
rocha - ANDRÉIA.doc
c. Alvenaria
Estrutural
alvenaria_estrutural_18.13_proposta_encaminhada_aos_cprs
.doc
d. Carpintaria
item
18.7
\carpintarial_18.7_proposta_encaminhada_aos_cprs.doc
ALMOÇO
Encaminhamentos das propostas : Construção pesada; PCMAT/SESMT
Adequação do Regimento Interno do CPN e Regimento das
CNTT..\regimento cpn e cntt\novo regimento do cpn - proposta.doc
Novas propostas apresentadas pelo CPR-SP e CPR-RN para avaliação do
CPN.
Carta de Belém – continuação

10. ASSUNTOS GERAIS
a.





HORÁRIO

organiz.
10:00h
Sergio Paiva

12:30h

13:30h

Coordenadores
dos GTs
e
Toninho

14:30h
15:00h

15:30h
16:00h

Confirmação ou redefinição das datas dos próximos Encontros
Regionais dos CPRs e das próximas reuniões do CPN
b. Andamento das propostas encaminhadas pelo CPN à
SIT/DSST/MTE.
Transporte de Trabalhadores em Veículos Automotores
Ofício do CPR-PB ao CPN – deliberação -\ofício ao cpn com
anexos_junho 2011-1 - cpr pb.doc e
Outros assuntos a serem sugeridos pelos membros do CPN

QUEM

Haruo/Ailton/Us
san
Sergio
Paiva/Maria
Lúcia/Jairo
Sergio Paiva
Haruo

16:15
16:30h

17h

Haruo
Sergio Paiva

Haruo

Encerramento

DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Haruo inicia a reunião do CPN agradecendo a presença de todos e dá início passando aos itens da
pauta.
1. AVALIAÇÃO SOBRE O ENCONTRO DOS CPR DA REGIÃO CENTRO-OESTE – Haruo ressalta sua
satisfação observada pelo interesse dos CPRs da região Cegtro-Oeste em desenvolver e atuar
de forma mais ativa daqui para a frente, atribuindo esse resultado ao encontro promovido
pelo CPN nessa região. Os membros dos CPRs dessa região se manifestaram com humildade
reconhecendo a importância dos CPRs e o quanto o encontro regional dos CPRs da região
Centro-Oeste trouxe de benefício e estímulo para o desenvolvimento desses comitês com
promessa de mais participação das três bancadas.
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ATA DA REUNIÃO DO CPN EM 10 NOV 2011
2. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR – Sergio Paiva leu o texto da Ata da
reunião anterior, fez algumas pequenas correções com base nas sugestões dos presentes e
concluiu a redação da Ata com aprovação de todos, ficando deliberado que nas reuniões
seguintes a aprovação da Ata, esta será assinada por um representante de cada bancada
sendo posteriormente escaneada para arquivamento em meio eletrônico.
3. PLANEJAMENTO DO CPN PARA 2012 – Toda atividade do CPN está relacionada na planilha
em anexo e disponível no site do CPN.
4.

CMATIC – Tendo em vista haver um esforço grande para a realização do CMATIC, precisando
cerca de um ano e meio para a sua preparação, foi proposto realizar seminários regionais
periódicos em várias regiões do pais. A decisão será tomada na próxima reunião e bem como
operacionalizá-los.

5. GT PCMAT/SESMT – Este assunto continua suspenso, conforme solicitação do DSST/SIT/MTE,
até que seja concluída a norma de Sistema de Gestão em SST que está sendo elaborada. Este
assunto também está sendo discutido no GTS-ICC o qual trará a sua posição na próxima
reunião do CPN sobre o seu andamento e encaminhamento. Pela mesma razão, fica também
fica suspensa a proposta de SESMATIC encaminhada pelo CPR-SP, devendo ser enviada
mensagem ao Coordenador desse CPR informando sobre essa decisão.
6. ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CPN – O novo texto do Regimento Interno do CPN
foi elaborado com base no atual Regimento do CPN e no Regimento das CNTT ref. portaria
186 de 28/05/2010 DSST/SIT/MTE. O texto (em anexo) deverá ser analisado pelos
Coordenadores das três Bancadas no CPN para avaliação final e conclusão de eventuais
correções na próxima reunião.
7. PROPOSTA APRESENTADA PELO CPR-RN - Haruo sugere e fica criado um GTT para tratar
deste assunto incluindo os temas: PCD (Pessoa Com Deficiência) e mulheres na construção.
Membros do GTT: empregador (Ussan e Andréia): governo (serafim e christina);
trabalhadores ( Marcos e Edilson luiz da silva ); Coordenação do GTT: Andréia.
8. ALTERAÇÃO DO ITEM 18.3 - o texto do item 18.3 foi respondido ao DSST/MTE pelo CPN
através do ofício 029/CPN de 9 SET 2011, acatando as indagações da CTPP conforme ofício
098/DSST/SIT/MTE de 6 de maio de 2011. o ITEM 18.3.2 voltará a pauta da próxima reunião
tendo em vista a necessidade de estabelecer quais profissionais legalmente habilitados
podem elaborar o PCMAT. Cada coordenador de bancada deve trazer na próxima reunião a
proposta da sua bancada.
9. CIPA NA IND. DA CONSTRUÇÃO – Ficou decidido que o GT CIPA irá se posicionar sobre a
viabilidade de haver continuidade da discussão sobre o assunto ou se não vale a pena. São
membros do GT CIPA: Nilza e Maria Lucia, pelo governo, o Antonio Carlos e Sergio Ussan pelo
empregador e Jairo e nivalto, pelo trabalhador.
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10. GTT - CONSTRUÇÃO PESADA – membros: Empregador Ailton costa e Robério (apoio técnico)
e Andreia); (governo: Beroaldo, Jomar, Serafim, Robson e Gianfranco e Luiz Carlos
Lumbreras(como apoio técnico); Trabalhador (Edílson, Marcos e Rosevaldo (como apoio
técnico).Tendo em vista algumas manifestações de CPRs sobre a complexidade e o prazo para
apresentação de sugestões, ficou deliberado o seguinte:
 Prorrogar por mais 6 meses – Até abril de 2012, o prazo para os CPRs apresentarem
propostas, ficando decidido que esta será a última prorrogação.
 O GTT deve se reunir durante este período para continuar estudando o tema no que ainda
não foi contemplado, e avaliar as sugestões dos 5 CPRs que já ser manifestaram.
 O DSST/MTE pede agilidade na conclusão desTe tema.
 Esgotado o prazo para encaminhamento das propostas pelos CPRS aos CPN, o GTT irá
analisar essas propostas e fará um consolidado para submeter ao CPN para deliberação
final.
11. GTT - ALVENARIA ESTRUTURAL –Toninho informa que, quando da penúltima reunião, o Ussan
comentou que a carga que foi estipulada, pelo texto, de 170 kgf/metro linear para as
proteções de periferia era muito alta. Esta carga foi proposta em função do estudo do GT do
CPR/SP que utilizou os parâmetros propostos pela NBR 14718/08 que trata de guarda-corpos
definitivos. Os valores de referência hoje são baseados na norma AFNOR NF P01-13 1988 que
deram a base a RTP n.º 01. Os AFTs da SRTE-RS, através do Luís Carlos, pediram para analisar
o texto, que foi enviado a eles e estão estudando a EN-13374. Foi solicitado ao Toninho que
aguardássemos o término do trabalho deles para adequarmos o item 18.13 às novas cargas
que não serviriam apenas para alvenaria estrutural, e também para guarda-corpos de
periferia de lajes, de proteções de poços de elevadores, etc. Em decorrência dessas
observações, ficou decidido que cada coordenador de bancada deverá levar a proposta de sua
bancada para deliberação na próxima reunião do CPN a ser realizada no dia 8 de dezembro de
2011 em SP.
12. GTT – ALVENARIA, REVESTIMENTO, ACABAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO - Toninho
informa que o único impasse estava com o as indagações do Ussan, que comentou que não
seria necessária a instalação de válvulas de retenção de chamas(Item 18.17.5 do anexo), como
são exigidas para o corte com oxi-acetileno, pelo fato do GLP trabalhar com pressão positiva.
Toninho diz que ele e a Luisa Tânia, na última reunião com a participação dela, aceitaram a
mudança, contudo não foi aprovado o texto em virtude de outras prioridades ocorridas na
penúltima reunião. Em decorrência dessas observações, ficou decidido que cada coordenador
de bancada deverá levar a proposta de sua bancada para deliberação na próxima reunião do
CPN a ser realizada no dia 8 de dezembro de 2011 em SP.
13. GTT - SISTEMA DE ANCORAGEM – Toninho informa que foi discutido na penúltima reunião,
que o único impasse seria manter ou não a carga estipulada hoje de 1200 kg estipulado em
18.15.56.2 ou subir para 1500 kg que é a carga pontual para a fixação. Sugere analisar com
maior cuidado esta mudança, para não aumentar demais esta carga, e termos um valor
adequado e compatível com o serviço a ser realizado. ficou decidido que cada coordenador de
bancada deverá levar a proposta de sua bancada para deliberação na próxima reunião do CPN
a ser realizada no dia 8 de dezembro de 2011 em SP.
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14. GTT - CARPINTARIA – Toninho esclarece que o texto do CPR-SP foi enviado por ele para seus colegas
da NR-12, que propuseram mudanças, contudo houve um desconforto com o Robinson Leme,
Coordenador do CPR-SP por não termos representante nessa discussão. Sugere que seria interessante
amarrarmos um texto único e definirmos onde será colocado o texto, na NR-12 ou na NR-18, para
evitarmos analises diferentes. Este assunto não foi finalizado, ficando decidido que cada

coordenador de bancada deverá levar a proposta de sua bancada para deliberação na
próxima reunião do CPN a ser realizada no dia 8 de dezembro de 2011 em SP.
15. GTT - CESTO AÉREO - Na analise do texto foram feitas adaptações e ajustes com o novo grupo
técnico montado inclusive com a participação do Antonio Pereira, Nilza e da Luiza Tânia e em
algumas reuniões do Sergio Antonio. Em função de analise de normas européias foram
feitas mudanças na velocidade limite citadas anteriormente propostas pelo CPN;
Quanto ao item do CPN que limita o uso do cesto aéreo suspenso a casos de emergência e
não adequação das plataformas aéreas suspensas estão parcialmente citadas no item 4.1;
O uso de gruas e guindastes com cesto aéreo teve o consenso que poderia ser utilizado para
transporte de pessoas desde que tivessem os dispositivos de segurança e os procedimentos
citados no novo texto; Na revisão do texto de gruas estamos adaptando a proibição de
transporte de pessoas com esta exceção citada acima(veja o item 18.14.24.2 da nova
proposta). Esclarece que enviou mensagem para o Sergio Antonio e irá ver com mais calma os
comentários do Sergio Paiva e Haruo. Este assunto não foi finalizado, ficando decidido que cada
coordenador de bancada deverá levar a proposta de sua bancada para deliberação na
próxima reunião do CPN a ser realizada no dia 8 de dezembro de 2011 em SP. (OBS: Verificar
se este assunto está em pauta da CTPP e, se for o caso, devemos responder antes da
reunião.)
16. GTT - ESCAVAÇÃO, FUNDAÇÕES E DESMONTE DE ROCHA – Este tema não foi discutido na

reunião por falta de tempo, ficando deliberado que deve ser analisado por cada bancada,
considerando o texto do CPN e as propostas encaminhadas pelos CPRs, devendo cada
coordenador de bancada, levar a proposta de sua bancada para deliberação na próxima
reunião do CPN a ser realizada no dia 8 de dezembro de 2011 em SP.
17. MANIFESTAÇÃO DO CPN SOBRE A IMPORTÂNCIA DA FUNDACENTRO – Haruo faz um relato

sobre a importância que tem a Fundacentro no campo de SST, ficando deliberado que o CPN
irá elaborar ofício a ser encaminhado ao Ministro do Trabalho solicitando que haja mais
investimentos nas ações de SST no campo da pesquisa através da Fundacentro. Haruo
solicitou ao Maurício para minutar um texto preliminar do ofício, o qual será concluído com
participação dos coordenadores de cada uma das três bancadas, e será encaminhado pelo
CPN ao MTE. Por outro lado, será enviado ofício à Fundacentro indagando sobre a
continuidade na elaboração das RTPs e porque isso está parado. Neste ofício também será
cobrada a participação dos membros do CPN, representantes da Fundacentro, nas reunião do
Comitê.
18. ASSUNTOS GERAIS (pendentes):
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 Ofício do CPR-PB encaminhado ao CPN – O material foi encaminhado para os membros do CPN
para avaliação e reflexão sobre seu teor e deliberação de encaminhamento na próxima reunião do
CPN.
 Item 18.15.6.1 – andaimes multidirecionais. VER COM O TONINHO O QUE FOI DECIDIDO E
ENCAMINHADO.
 18.25 da NR 18, que trata de “Transporte de Trabalhadores em Veículos Automotores” surgiu
uma indagação sobre a sua eficácia (PENDENCIA REUNIÃO ANTERIOR) colocar em pauta na
próxima reunião .

 ENCONTRO DOS CPRs – REGIÃO NORTE – Jomar se encarregou de verificar o local e data
adequados para realizar o evento.
 MARCAÇÃO DE ANDAIMES – Antonio Pereira se encarregou (na reunião anterior) de
encaminhar, para a secretaria do CPN, a proposta de marcação de andaimes.
18.1. REUNIÃO DO CPN – Com o objetivo de esgotar os assuntos pendentes, decidiu-se
realizar uma reunião extraordinária do CPN no dia 8 de dezembro em SP em local a ser
informado nos próximos dias.
Não havendo nada a mais a ser tratado, Haruo Ishikawa agradeceu a presença e participação
de todos, ressaltou a importância e interesse dos membros dos CPRs da região Centro-Oeste
cujas três bancadas assumiram o compromisso de ampliar as suas participações para que os
CPRs dessa região sejam revitalizados, e encerrou a reunião as 16h e 30 min.
Esta Ata será lida na próxima reunião para finalização e aprovação.
Haruo Ishikawa
Coordenador do CPN
Sergio Paiva
Secretário Executivo CPN
ANEXOS:
 O novo texto do Regimento Interno do CPN aprovado em reunião em 10 NOV 2011 – em







fase de revisão ortográfica.
As seguintes propostas de alteração da NR 18 (para avaliação final das bancadas e
manifestação dos seus coordenadores para deliberação final na reunião do 08 DEZ 2011:
o Alvenaria, revestimento, acabamento e impermeabilização;
o Alvenaria estrutural
o Carpintaria
o Sistema de Ancoragem
o Escavação, fundações e desmonte de rocha
Proposta do CPR-RN
Ofício do CPR-PB
Planejamento CPN para 2012
Texto aprovado em reunião do CPN de 8 DEZ 2011
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