Comitê Permanente Regional
Sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho
na Indústria da Construção da Paraíba

Ata da 189ª Reunião Ordinária
Data:
Horário:
Local:
1.
1.1.
1.2.

13 de agosto de 2013
9h15 às 11h50
SINDUSCON-João Pessoa

ABERTURA
Hélio (FUNDACENTRO) abriu os trabalhos e deu boas-vindas aos presentes. Em seguida,
foi lida a ata da 188ª reunião ordinária, a qual foi aprovada sem ressalvas;
As pessoas presentes pela primeira vez no CPR tiveram a oportunidade de se apresentar.

2.
2.1

SUGESTÕES SOBRE O TEXTO DE REVISÃO DA NR-18 SOB CONSULTA PÚBLICA
Fátima, Márcio e Lúcio fizeram alguns comentários sobre o trabalho desenvolvido pela
comissão criada para esse fim. Após ponderações feitas por Carlos, ficou deliberado o
encaminhamento ao Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do
Trabalho e Emprego dos expedientes, enviados em novembro/2010 e junho/2011 ao CPN
(Comitê Permanente Nacional Sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da
Construção), relativos à ótica de construção normativa defendida pelo CPR-PB.

3.
3.1.

INFORMES
Laercio e Demontier relataram a ocorrência de acidentes na construção civil, um dos quais
sofrido por um mestre de obra que teve 4 dedos das mãos decepados pela serra circular;
Demontier justificou a ausência de Edmilson por conta da participação do mesmo em
manifestação em Brasília contra o Projeto de Lei nº 4330 que regulamenta a terceirização das
atividades-fim das empresas. Também informou sobre o ato público ocorrido em Alagoa
Grande em memória aos 30 anos do assassinato da sindicalista Margarida Maria Alves,
defensora dos direitos dos trabalhadores do campo;
Laercio informou que o SINTEST-PB vai promover alguns cursos, incluindo o tema “segurança
nos trabalhos em altura”;
Carlos e Soraia comunicaram que o Ministério do Trabalho e Emprego criou recentemente a
Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, que será responsável pela formação inicial e
educação contínua dos auditores fiscais do trabalho;
A partir das considerações feitas por Carlos, foi aprovada moção de repúdio do CPR-PB contra
o ato do superintendente da SRTE-PB, que retirou a competência dos auditores-fiscais do
trabalho para embargar obras e interditar máquinas e equipamentos. O documento será
formatado por Carlos com base na nota pública divulgada conjuntamente pelo Sindicato
Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – SINAIT, Delegacia Sindical no Estado da Paraíba
e Associação dos Auditores-Fiscais do Trabalho na Paraíba – AAFIT/PB e será lido durante a
sessão de abertura do seminário “Saúde mental, relações de trabalho e adoecimento”;
Cleber distribuiu a programação do Dia Nacional da Construção Social, que acontecerá no dia
17 de agosto, uma parceria SINDUSCON-JP, SINTRICOM e SESI-PB.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
4.
4.1.

5.
5.1.

SEMINÁRIO “SAÚDE MENTAL, RELAÇÕES DE TRABALHO E ADOECIMENTO” PREPARATIVOS FINAIS
Foram checados os últimos detalhes relativos ao evento, cuja abertura acontece hoje à noite
no auditório do SESI-centro. Hélio pediu que todos os membros do CPR-PB colaborem para
que o seminário atinja seus objetivos. Edvaldo e Laercio foram escolhidos para coordenar os
trabalhos de 2 mesas do evento.
ENCERRAMENTO
Ao encerrar os trabalhos, Hélio lembrou que a próxima reunião ordinária ocorrerá no
dia 10 de setembro, às 9 horas. Para constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e
aprovada, vai assinada pelos presentes.
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COORDENAÇÃO
José Hélio Lopes (FUNDACENTRO-PE) - coordenador
Rene Selmer (Casa do Construtor) - 1º secretário
Laercio José da Silva (ASTEST-PB) - 2º secretário
PODER PÚBLICO
Carlos Alberto Castor de Pontes (SRTE-PB)
Soraia Di Cavalcanti Pinheiro (SRTE-PB)
BANCADA DOS TRABALHADORES
Francisco Demontier dos Santos (SINTRICOM)
Sebastião Santos de Souza (SINTRICOM)
BANCADA DOS EMPRESÁRIOS
Cléber Oliveira (SINDUSCON-JP)
Ozaes Barros Mangueira Filho (SINDUSCON-JP)
APOIO TÉCNICO / CONVIDADOS
Alexandre Freire de Oliveira (IURD-PB)
Apolônio Oliveira da Silva (IURD-PB)
Corjesu Paiva (CREA-PB)
Dariana Barreto (técnica de segurança do trabalho)
Daura Alves Diniz (Brascon)
Edvaldo Nunes (Treventos)
Elton Elias da Silva (Construtora Hema)
Fanoel Motta (técnico de segurança do trabalho)
Fátima Oliveira (Comtermica)
Jorge dos Santos Araújo (Brascon)
José Pereira Damasceno (Construtora Hema)
Jovanio de Oliveira Lima (Cerâmica Elizabeth)
Lúcio de Barros Costa (técnico de segurança do trabalho)
Márcio Roberto Silva Espínola (eng. seg. do trabalho)
Marcos Simas (Ergosaure)
Maria Figueredo
Rejane Santos (BFC Construtora)
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