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ATA REUNIÃO DO CPN – 28 e 29/09/2016

Presentes:
Bancada dos trabalhadores: Marcio Cardoso (NCST) - Jairo José (NCST); José Nivaldo (CTB FETRACON-BA); Iranildo da
Silva (Força Sindical); Arilson Domingos (CTB SINTRACON-BA); Aldemir Amaral (UGT)
Bancada dos Empregadores Sérgio Paiva (SECONCI-RIO); Haruo Ishikawa (CBIC/SINDUSCON-SP); Lígia (CBIC); Ailton
Costa (SINICON); Érico Furtado (CBIC); Yves Mifano (CBIC); Sergio Ussan (CNI -FIERGS); Andreia (SECONCI-MG); Renata
Rézio (CNI)
Bancada do Governo: Jomar Sousa Ferreira Lima (SRTE/PA); Luiz Carlos Lumbreras (DSST/MTE); Rômulo Machado Silva
(DSST/MTE); Serafim da Silva Neto (SRT/RJ); Paulo Cesar (Fundacentro); Robson Rodrigues (Fundacentro); Nilza Maria
(SRTE-DF);

 DATA: 28-29/set/2016
 Local: MTE - Brasília – DF

PAUTA
ASSUNTOS

HORÁRIO

QUEM

9h

Jorge Moraes e

DIA 28/SET:


Receber os textos propostos pelas 3 bancadas para inicio de

Lumbreras

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, para retomar a avaliação do texto da NR 18.



No planejamento será discutido sobre a coordenação do CPN.



Encerramento da atividade do dia

DIA 29/SET

18h

1. Continuação das discussões do texto da NR 18

8h

Jorge Moraes e

2. Encerramento

15h

Lumbreras

As 9h do dia 28 de setembro de 2016, foi iniciada a Reunião do CPN no Ministério do Trabalho – Brasília-DF,
tendo justificada ausência o Sr. Jorge Moraes (Coordenador do CPN) o qual indicou o Sr. Jairo José (NCST)
para assumir a coordenação dos trabalhos. Jairo diz que o Jorge pediu para sair da coordenação porque ele
está muito assoberbado no momento.
Jomar diz que o Governo vai assumir a Coordenação do CPN a partir de 2017, seguindo o critério de rodízio
entre as bancadas. Na próxima reunião, a bancada do governo trará sua proposta para composição da
equipe, além do planejamento para 2017.
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Com a Palavra, Lumbreras, antes de iniciar os assuntos em pauta, faz um breve histórico sobre a proposta
da nova NR 18, desde o inicio da consulta pública, e acrescenta que em abril/2016 não tivemos reunião do
CPN por conta das mudanças havidas no governo. Fizemos reunião de bancada e decidimos fazer um novo
encontro em julho para dar encaminhamento de como iremos discutir a continuidade da norma 18. Na
reunião de julho em SP começou a surgir possibilidade de discutir o texto parcialmente, em face do
momento de crise em que vivemos no país.
Temos um trabalho que fizemos há alguns anos, com cerca de 70% completo. Será que podemos aproveitar
esse trabalho e começar a dar uma resposta para a sociedade ?.
Um dos principais problemas é o trabalho em altura. Outro, são as proteções de periferia. E temos outras
coisas que poderiam ser melhoradas. Acrescenta que a proposta feita pelo Sampaio não se difere muito do
texto que vínhamos discutindo anteriormente. A partir dessa possibilidade, a bancada do governo fez uma
proposta, pegando o que estava nos GTs e na do Sampaio, construindo uma proposta que foi encaminhada
para todos, utilizando a ferramenta excel contendo a proposta do Sampaio, a do texto que vinha sendo
discutido e os comentários.
Dois itens tiveram divergência e foram juntados: Telhado e trabalhos em altura
Ou seja, temos duas possibilidades: Discutir a norma a partir das duas possibilidade, ou pegar as partes da
norma atual e começar a discutir alguns itens, iniciando no 18.13 e continuando com outros itens mais
relevantes da norma.
Continuando, Lumbreras fala de um projeto para confecção de um guia para elaboração de norma. Ele tem
como objetivo ser um projeto de Estado, não de Governo. Tem-se a intenção que esse projeto seja
terminado e validado na CTPP. Esse projeto teve sua primeira proposta em 2008. Hoje ainda falta ser
sinalizado pelo governo a sua continuidade.
Haruo comenta que o grande problema hoje é o desemprego no pais. Nós somos favoráveis discutir o texto
em partes que sejam prioritárias como: queda de altura, Choque elétrico e Soterramento. Não queremos
fatiar a NR 18 em sua plenitude, por razões óbvias que já foram discutidas no CPN. Estamos aqui porque
acreditamos no trabalho do CPN mas precisamos tocar as nossas empresas para ultrapassar essa crise em
que vivemos. Queremos tratar dos itens importantes que ainda causam muito acidentes com morte porque
não podemos continuar assim.
Temos mais de 1.500 obras paradas no país. Perdemos mais de um milhão de postos de trabalho nos
últimos dois anos.
Jairo diz que não conseguiu reunir todo o pessoal da sua bancada para discutir sobre esses
encaminhamentos que foi proposto pelo Lumbreras, e pede um tempo para conversarem em bancada e
retorna dizendo que a bancada dos trabalhadores entende que devemos discutir a norma em partes, item a
item. Sugere que as propostas de cada bancada sejam encaminhadas, às outras bancadas, com 15 dias de
antecedência da próxima reunião, para que todos possam analisar os temas e trazerem as suas propostas
para discussão e deliberação
ENCAMINHAMENTOS
1. Próxima Reuniao do CPN será realizada em 30/11 e 1/DEZ DE 2016 no RJ. No SECONCI-RIO
2. No Planejamento já devemos ter sugestao de pauta para o ano 2017;
3. O Governo assumirá a gestão do CPN a partir de 2017, sendo que o planejamento para 2017 seja
feito em novembro ainda com a coordenação dos trabalhadores.
4. Os temas da pauta serão os itens da NR 18 prioritários que geram mais acidentes fatais.
5. Em cada reunião se confirma ou altera a pauta para reunião seguinte.
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6. Cada assunto a ser debatido deve ser encaminhado para as outras bancadas , até 15 dias antes da
próxima reunião
7. Recomenda-se fazer as reuniões de bancadas antes da reunião do CPN
8. Item 18.13 começar a discussão na próxima reunião
9. Bancada do Governo vai estudar o item 18.21 e encaminhar às outras duas bancadas para
avaliação.
Estando todos de acordo com os encaminhamentos, a reunião foi encerrada no dia 28 as 15h, não sendo
continuada no dia 29 conforme prevista.

Jorge Moraes
Coordenador CPN

Ata redigida por Sergio Paiva- Secretário CPN
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