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ATA DA REUNIÃO DO CPN – 8 DEZ 2011

Presentes:
MEMBROS DO CPN:
Bancada dos Empregadores: Haruo Ishikawa (CBIC)/(Coordenador); Sergio Paiva (SECONCI
BRASIL/CBIC)/(Secretário Executivo), Andréia Kaucher (SECONCI BRASIL/CBIC), Sergio Ussan (CNI) e Yves
Mifano (CBIC).
Bancada dos Trabalhadores: Marcos Antonio(Força Sindical); (CTB-BA), Jairo Silva (CNTI), Arilson
(sintracom-BA), Fernandes (Força Sindical), José Nivalto(CTB); Edílson (conticom-cut-BA);
Bancada do Governo: Nilza Maria (SRTE/DF), Maria Lucia (SRTE/RJ), Beroaldo Maia (SRTE/PE), Serafim S.
Neto (DSST/MTE), Maurício (FUNDACENTRO-PE, Antonio Pereira (SRTE-SP) e Robson Rodrigues
(FUNDACENTRO-BA).
Ausências justificadas: Antonio Carlos (CNI)/(Vice Coordenador), Jorge Moraes (CNTI/PR), Antonio Pereira
(SRTE/SP); Ailton Costa (SINICON), Robério (SESI-BA).
CONVIDADOS:
Robinson Leme (Coordenador do CPR-SP); João Batista (SINDUSCON-BA); Ronaldo Sá (SECOVI-SP)

 Data: 8 DEZ / 2011
 Local: Sinduscon de São Paulo, situado na Rua Dona Veridiana,55, Bairro Santa
Cecília, São Paulo, SP. Telefone: (11) 3334 5600 / 3224 0566 - Fax: 3334 5689 / 3224 8266
 Horário de Início: 9 h
 Horário do término previsto: 17h

PAUTA
ASSUNTOS
1. Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior.

HORÁRIO
9h

QUEM
Haruo.

2. Proposta de CIPA e CLSST encaminhada pelo DSST ao CPN. Decisão 09:30h
final das três bancadas trazidas pelos seus coordenadores.

Coordenadores
das 3 bancadas

3. Aprovação do texto final do Regimento Interno do CPN adequado ao 10:00h
texto do Regimento das CNTT conforme portaria 186.

Sergio Paiva

4. Deliberação sobre as seguintes propostas já consolidadas pelos GTT:
a. Alvenaria, revestimento, acabamento e impermeabilização
b. Escavação, Fundação e Desmonte de Rocha;
5. Inserção segura de PCD (Pessoa com Deficiência) na construção civil 6. Deliberação sobre propostas já consolidadas pelos GTT- continuação:
a. Alvenaria Estrutural
b. Carpintaria item 18.7
c. Sistema de ancoragem

10:20h
11:00h
11:20h

Coordenadores
das 3 bancadas

12:400h
13:30h
14:20h

Coordenadores
das 3 bancadas

Haruo/Dra Norma
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ASSUNTOS
7. Deliberação sobre o teor do Ofício do CPR-PB encaminhado ao CPN.
8. ASSUNTOS GERAIS
a. Definição do local e data do próximo Encontro Regional dos
CPRs.
b. Item 18.15.6.1 – andaimes multidirecionais
c. 18.25 da NR 18, que trata de “Transporte de Trabalhadores
em Veículos Automotores”.
d. Profissional Legalmente Habilitado – item 18.3 – Pendência
e. Especialização para téc. Segurança trabalho
f. Item 18.14.1.5 e 18.15.2.2 situação dos equipamentos antigos
- CPR-SE
g. Treinamento periódico – sugestão do CPR-DF
Encerramento

HORÁRIO

QUEM

15:00h

15:30h
15:40h
16:00h
16:30h
16:50h

17h

Haruo

Jomar
Toninho
Haruo
Sergio Paiva
Haruo
Sergio Paiva
Nilza

DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Haruo inicia a reunião do CPN agradecendo a presença de todos e dá início passando aos itens da
pauta.
1. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR – O texto da Ata da reunião anterior
foi exposto para avaliação de todos, sendo feitos pequenos ajustes e aprovado por todos após
as correções. Em seguida, foi feita cópia da Ata e assinada por um membro de cada bancada,
além do coordenador do CPN, e foi escaneada para ser guardada em arquivo eletrônico
conforme ficou deliberado na reunião de 10 NOV 2011.
2. TEXTO FINAL DO ITEM 18.14 - ELEVADORES TRACIONADOS A CABO PARA TRANSPORTE DE

PASSAGEIROS – Beroaldo solicitou inclusão deste item na pauta, para manifestar a
insatisfação por parte da bancada do governo em virtude de ter sido feito um adendo¹ no
ofício (em anexo) enviado pelo CPN ao CGNOR ( ao Sr. Rômulo), cujo teor não foi discutido na
última reunião do CPN, através do qual foi encaminhado o texto da portaria, finalizado em
consenso entre as bancadas do Governo e dos Empregadores, o que resultou da não
deliberação do item 18.14.23.7 na reunião da CTPP de 28 e 29 de novembro de 2011,
devendo o assunto ser discutido em reunião no início de fevereiro de 2012, que deverá contar
com as bancadas da CTPP, dos coordenadores de bancada da CPN e os principais fabricantes
desse equipamento. Beroaldo acrescenta que, em seu entendimento, a demora no envio do
ofício foi proposital e diz que a SIT irá baixar a portaria conforme acordamos no CPN, caso se
mantenham as manobras para emperrar o processo. Haruo disse estar sendo muito
pressionado e que recebeu mais de 70 e-mails. Beroaldo finaliza dizendo que a bancada do
governo também está tendo pressão por parte dos Auditores Fiscais que a questionaram por
estar negociando vidas. Haruo esclarece que recebeu a minuta do texto da portaria através do Sr.
Rômulo, com quem todo o contato vinha sendo feito de forma direta, ficando acertado que o texto
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seria avaliado pelas bancadas dos Empregadores e dos Trabalhadores. Como o Sr. Rômulo participou
da reunião do CPN que deliberou sobre o tema, e considerando a forma direta como vinha sendo
tratado o assunto, Haruo se sentiu a vontade para inserir o referido adendo no ofício pois não mudava
nada do que tinha sido deliberado na reunião do CPN de novembro 2011, mas sim chamava a atenção
de uma questão importante que não havia sido considerada quando deliberamos sobre o assunto.
Sergio Paiva acrescentou que, observando o regimento das CNTT e, também, no Regimento do CPN,
em seu item I do art. 4º da portaria 186, se sentiu na obrigação de chamar a atenção para o seu teor
e, assim, foi decidido pela coordenação, inserir no ofício referido. Acrescentou que o envio do ofício às
vésperas da reunião da CTPP foi motivado pela troca de opiniões entre membros da bancada dos
empregadores, depois por esta e a do governo, e pela intenção de incluir também as sugestões da
bancada dos trabalhadores. Os membros da bancada dos trabalhadores presentes informaram que
durante reunião de Campo Grande discutiram e consensuaram posição com o Sr. Flávio(SRTE-BA)
depois de ouvir principalmente os companheiros da Bahia(CUT e CTB). Tal proposta ficou acertada
para que o Sr. Flávio repassasse para o Sr.Sérgio Paiva para encaminhamento ao CTPP, que por alguma
razão não foi encaminhada ou bem entendida. Ficou deliberado que todo documento deliberativo
deve ser encaminhado com assinatura de, pelo menos, um membro de cada bancada.

“Como é de conhecimento público, temos tido
diversas manifestações por parte de Empresas Construtoras e de Fabricantes e fornecedores de equipamentos
quanto as conseqüências que poderão resultar dessa decisão tomada pelo CPN, as quais são motivadas,
especialmente, pelo prazo (MAIO/2013) estipulado para a proibição do uso dos elevadores em referência. Nessa
perspectiva, gostaríamos de atentar que, em nossa decisão, não foram levantados: o “impacto social e a
distribuição dos efeitos na sociedade considerando aspectos sociais,

1 - (Texto do adendo constante do ofício encaminhado ao CGNOR):

3. TEXTO FINAL DO REGIMENTO INTERNO DO CPN – O novo texto do Regimento Interno

do CPN, já alinhado com o regimento da CNTT ref. a portaria 186 de 28/05/2010
DSST/SIT/MTE, foi submetido aos presentes conforme ficou deliberado na reunião de 10 NOV
2011, sendo aprovado e rubricado por todos os presentes, membros do CPN. Ficou
estabelecido que o regimento será encaminhado aos CPRs para que façam as adequações em
seus regimentos com base no atual Regimento do CPN e no Regimento das CNTT, até 30 de
abril de 2011.
4. ALTERAÇÃO DO ITEM 18.3.2 – O tema voltou à pauta e ficou deliberado que o item passará
a ter a seguinte redação: “O PCMAT deve ser elaborado por Engenheiro de segurança do
trabalho”. Tal decisão baseou-se na nota técnica nº 96/2009/DSST/SIT, de 26/03/2009 que
esclarece quem é o profissional legalmente habilitado, bem como na Resolução
CONFEA/CREA nº 359/89 que trata da competência profissional. Neste sentido, o CPN deverá
encaminhar ofício ao DSST/MTE respondendo ao ofício 098/DSST/SIT/MTE de 6 de maio de
2011, confirmando a sua posição conforme ofício CPN nº 029 de 9 SET 2011.
5. CIPA NA IND. DA CONSTRUÇÃO – A bancada dos empregadores se manifestou sobre o texto
(em anexo) apresentado pelo DSST para o item 18.33 da NR 18, observando que ele contraria
frontalmente o sentido do texto aprovado em consenso entre as 3 bancadas na reunião do
CPN do dia 2/9/2010 (ressalvado pelos trabalhadores o sub-item 18.33.10).Por esta razão a
bancada rejeita o texto apresentado, e reitera seu apoio ao texto aprovado no CPN e sugere
reabrir as negociações, no GT/CIPA do CPN, em busca de novo texto de consenso para o item
18.33 da NR 18. A bancada dos trabalhadores informou que há pouca divergência entre o texto
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encaminhado pelo governo em relação a CIPA. Uma delas diz respeito a Comissão a ser constituída
obrigatoriamente, sendo que na proposta encaminhada seria constituída por acordo coletivo. Ficou

decidido que o GT CIPA irá retomar as discussões, ficando a Maria Lucia encarregada de
decidir sobre a data e o local onde será realizada a Reunião. 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. A coordenação do grupo será decidia pelos mesmos na próxima
reunião do GT CIP.
6. INSERÇÃO SEGURA DE PCD (Pessoa Com Deficiência) na construção civil – o SECONCI-SP
apresentou um estudo de viabilidade para inserção segura de PCD na construção civil. O estudo está
disponível no link http://www.seconci-sp.org.br/arquivos_dados/arq_upload/mmidia-id-126.pdf .
Haruo valorizou a iniciativa do SECONCI-SP e SINDUSCON-SP, ressaltando que é possível adaptar PCD
em canteiro de obras e este estudo mostra os ambientes de trabalho onde elas podem atuar. Toninho
sugere que esse material seja divulgado também para os CPRs. Haruo finaliza dizendo que a partir de
Março de 2012 será feito um programa de visitas a todas as entidades para divulgar amplamente o
resultado do trabalho. O material ficará disponível também no site do CPN.

7. SISTEMA DE ANCORAGEM – O texto foi aprovado e deve ser encaminhado ao coordenador da
bancada do Governo (Beroaldo) e para o Jairo que responderá pela bancada dos
trabalhadores, nesse caso, em virtude da ausência do Jorge Moraes (Coordenador da sua
bancada), para aprovação da redação e posterior encaminhamento ao DSST/MTE através de
ofício do CPN, para que seja encaminhado a CTPP para deliberação na próxima reunião.
8. GTT – ALVENARIA, REVESTIMENTO, ACABAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO – O texto foi
aprovado e deve ser encaminhado ao coordenador da bancada do Governo (Beroaldo) e para
o Jairo que responderá pela bancada dos trabalhadores, nesse caso, em virtude da ausência
do Jorge Moraes (Coordenador da sua bancada), para aprovação da redação e posterior
encaminhamento ao DSST/MTE através de ofício do CPN, para que seja encaminhado a CTPP
para deliberação na próxima reunião
9. GTT - ALVENARIA ESTRUTURAL – O texto está praticamente fechado mas precisa ser feito um
ensaio nas proteções de periferias para se chegar a uma conclusão sobre o assunto. Toninho
se encarregou de estudar a norma Espanhola e encaminhar um resumo para ser discutido na
próxima reunião do CPN, considerando as indagações que continuam pendentes sobre a carga
de 170kgf/metro linear.
10. GTT - CARPINTARIA – Como este assunto está sendo discutido no âmbito da NR 12, ficou deliberado
que é prematuro continuarmos discutindo sobre o assunto. Devemos voltar somente quando houver
alguma conclusão na NR 12.
11. GTT - ESCAVAÇÃO, FUNDAÇÕES E DESMONTE DE ROCHA – Não houve tempo para discutir

este tema, ficando deliberado que deve ser analisado por cada bancada, considerando o
texto do CPN e as propostas encaminhadas pelos CPRs, devendo cada coordenador de
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bancada, levar a proposta de sua bancada para deliberação na próxima reunião do CPN a ser
realizada no dia 22 de março de 2012 em Porto Velho.
12. ASSUNTOS GERAIS :
 Item 18.15.6.1 – andaimes multidirecionais. O assunto será discutido na próxima reunião.
 18.25 da NR 18, que trata de “Transporte de Trabalhadores em Veículos Automotores” - O
assunto será discutido na próxima reunião .
 Ofício do CPR-PB encaminhado ao CPN – Não houve tempo para deliberação sobre o assunto. O
material já foi encaminhado para os membros do CPN para avaliação e reflexão sobre seu teor e o
assunto será retomado na próxima reunião do CPN.

 ENCONTRO DOS CPRs – REGIÃO NORTE – Ficou decidido que o Evento será realizado no
dia 21 de março de 2012 em Porto Velho, seguido com a reunião do CPN no dia 22.
 MARCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FINS DE RASTREABILIDADE - Sergio Paiva
informou que foi procurado pelo Coordenador do CPR-SE solicitando esclarecimento de
como deve proceder com a identificação dos equipamentos antigos referidos nos itens
18.14.1.5 e 18.15.2.2, pois já existe posição dos AFTs da SRTE-SE quanto a não aceitação dos
equipamentos antigos que não estiverem também identificados conforme previsto para os
equipamentos novos. Toninho esclarece que há um equívoco nessa interpretação pois o texto
estabelece a identificação apenas nos equipamentos fabricados a partir das datas estabelecidas
em portarias do MTE, e não estabelece qualquer procedimento para os fabricados antes dessas
datas. Toninho finaliza dizendo que a bancada do Governo irá elaborar Nota Técnica para
submeter ao DSST/MTE que versará sobre a identificação dos equipamentos e os critérios e
condições para a utilização dos equipamentos antigos, com o objetivo de esclarecer as dúvidas que
estão surgindo a respeito do tema.
 TREINAMENTO PERIÓDICO – Iniciando a discussão a bancada do governo e dos empregadores
propuseram treinamento específico de 4 horas a cada dois anos. Os trabalhadores propuseram 8
horas a cada dois anos. Após discussão foi consensuada proposta de 4 horas por ano. Nilza

Informa haver proposta do CPR-DF para que o treinamento periódico seja realizado
anualmente. O assunto não foi fechado e será levantado na próxima reunião. Sergio Ussan
e Beroaldo se encarregaram de elaborar um estudo sobre os treinamentos em SST que
devem ser realizados levando em consideração o que já é previsto nas NRs, com vistas a
definição das cargas horárias que devem ser adotadas para os treinamentos admissionais,
periódicos e os específicos.
 ESPECIALIZAÇÃO PARA TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO – O CPR-RS
encaminhou, para conhecimento do CPN, a sua experiência com a implantação de curso
de especialização para técnicos de segurança do trabalho na construção civil, sendo
implementado por aquele CPR-RS. Não houve tempo para levantar este assunto que será
trazido na próxima reunião.
 CONVOCAÇÃO DAS BANCADAS PARA REUNIÕES DE BANCADAS – Jairo informa ser
importante fazer a convocação para as reuniões prévias das bancadas, pois isso facilita a
decisão das entidades no planejamento para liberação de recursos e ajuda nas decisões
que geralmente carecem de conclusão antecipada para que o coordenador de bancada
possa levar a posição final dos seus colegas.
 OUTRAS PROPOSTAS DO CPR-SP – O Coordenador do CPR-SP, informou que outras
propostas de alteração da NR 18 estarão sendo encaminhadas para o CPN. Aproveitou a
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oportunidade para solicitar que o tema SEMST seja estudado pelo CPN tendo em vista já
haver uma proposta do CPR-SP e algumas questões que carecem de decisão mais
imediata.

13. PRÓXIMA COORDENAÇÃO DO CPN – Seguindo o sistema de rodízio entre as três bancadas, a
partir de abril de 2012 a Coordenação do CPN será assumida pela Bancada dos Trabalhadores,
ficando acertado que a sua composição será divulgada na reunião de 22 de março de 2012 a
ser realizada em Porto Velho.
Não havendo nada a mais a ser tratado, Haruo Ishikawa agradeceu a presença e participação
de todos, e ao SINDUSCON-SP e sua equipe pela acolhida em nossa reunião, e encerrou a
reunião as 17 hs.
Esta Ata tem texto preliminar que será encaminhado aos coordenadores das bancadas no CPN
para avaliação e retorno com as suas observação, dentro de 5 dias. Após este prazo, a Ata
será disponibilizada no site do CPN, ainda como Ata preliminar para ser lida na próxima
reunião, finalizado o texto e sua aprovação final.
Haruo Ishikawa
Coordenador do CPN
Sergio Paiva
Secretário Executivo CPN
......................................................................................................................................................................

ANEXOS
1.
2.




Ofício do CPN ao CGNOR/DSST/SIT – em 24/11/2011 - ASSUNTO – Encaminhamento de texto da portaria
que trata de elevadores – item 18.14
TEXTO CIPA proposto pelo DSST/CTPP encaminhado pelo ofício 136/DSST/SIT/MTE em 7 DEZ 2010.
o Alvenaria, revestimento, acabamento e impermeabilização – TEXTO APROVADO
o Alvenaria estrutural
o Carpintaria
o Sistema de Ancoragem - TEXTO APROVADO
o Escavação, fundações e desmonte de rocha
Proposta do CPR-RN
Ofício do CPR-PB

ENCAMINHAMENTOS:
•
•
•
•
•

ITEM 18.3.2 – Enviar ofício ao DSST/MTE com a alteração proposta. – Sergio Paiva
REGIMENTO DO CPN – Encaminhar ofício aos CPRs solicitando adequarem seus regimentos até 30 de
abril de 2012. –Sergio Paiva
GT-CIPA – Maria Lúcia marcará local e data da reunião do GT – Sugestão que seja no RJ. – Maria Lúcia
INSERIR LINK SOBRE PCD, NO STIE DO CPN – Sergio Paiva
SISTEMA DE ANCORAGEM :
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Encaminhar o texto, aprovado no CPN, para o Beroaldo e o Jairo aprovarem a redação. Sergio
Paiva
o Após aprovação do texto pelas três bancadas, o CPN deve enviar ofício ao DSST/MTE para que seja
encaminhado a CTPP para deliberação na próxima reunião. Sergio Paiva
ALVENARIA, ACABAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO :
o Encaminhar o texto, aprovado no CPN, para o Beroaldo e o Jairo aprovarem a redação. Sergio
Paiva
o Após aprovação do texto pelas três bancadas, o CPN deve enviar ofício ao DSST/MTE para que seja
encaminhado a CTPP para deliberação na próxima reunião. Sergio Paiva
ALVENARIA ESTRUTURAL – Toninho se encarregou de estudar a pendência na Norma Espanhora, e
encaminhar ao CPN para ser discutido na próxima reunião. Toninho
MARCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS para fins de rastreabilidade. – Toninho se encarregou de propor ao
DST/MTE um texto para elaboração de Nota Técnica que versará sobre a marcação dos equipamentos e os
critérios e condições para a utilização dos equipamentos antigos. Toninho.
TREINAMENTO PERIÓDICO – solicitar ao CPR-DF a proposta sobre o treinamento periódico,
encaminhando também a argumentação justificando essa proposta. E colocar em pauta na próxima reunião
do CPN. Sergio Paiva
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA TÉCNICOS DE SEG. DO TRAB. NA C. CIVIL – Colocar em pauta na
próxima reunião - Sergio Paiva
Proposta do CPR-RN - Colocar em pauta na próxima reunião - Sergio Paiva
ESTUDO SOBRE PCD – Encaminhar para os CPRs e colocar no site do CPN – Sergio Paiva
o

•

•
•

•

•

•
•

............................................................................................................................................................
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