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

Ata da 199ª Reunião Ordinária
Data:
Horário:
Local:
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

2.2.
3.
3.1.

12 de agosto de 2014
9h20 às 11h20
SINDUSCON-João Pessoa

ABERTURA
Hélio (coordenador) abriu os trabalhos e deu boas-vindas aos presentes. Em seguida, foi lida
a ata da 198ª reunião ordinária, a qual foi aprovada sem ressalvas;
As pessoas que compareceram pela primeira vez ao CPR-PB tiveram oportunidade de se
apresentar.
PROGRAMA DE SEGURANÇA DO TRABALHO DA CONSTRUTORA ALLIANCE
A apresentação foi feita por ROSANA LIMA DO NASCIMENTO - Engenheira Ambiental, Técnica
de Segurança do Trabalho e Coordenadora do Setor de Segurança do Trabalho da empresa.
Ela enfatizou que, em linhas gerais, seu trabalho abrange: 1) coordenação dos técnicos
de segurança; 2) acompanhamento dos canteiros de obras com visitas técnicas e registro em
livro de ata; 3) check-list de acompanhamento; 4) apoio ao RH; 5) acompanhamento
do processo de alimentação; 6) acompanhamento do setor médico; 7) acompanhamento dos
cursos e atividades educativas. Discorreu também sobre os seguintes tópicos:
- Comitê de Segurança e Saúde no Trabalho, que se reúne mensalmente para avaliar as
condições de trabalho das obras e identificar pontos de melhorias.
- Todos os canteiros dispõem de um técnico de segurança do trabalho.
- Procedimentos de execução de serviços para trabalhos com andaimes/plataformas e com
alvenaria interna e externa.
- PCMAT, PCMSO, PCA e prontuário elétrico.
- Reunião mensal dos técnicos de segurança do trabalho com o setor de qualidade.
- Equipe de segurança: formada por 1 carpinteiro e 4 serventes práticos da carpintaria,
sendo responsável pela fabricação e manutenção das proteções coletivas, sob a supervisão
dos técnicos de segurança do trabalho.
- Documentos disponíveis nas obras alusivos às terceirizadas: PPRA/PCMAT/PCMSO/ASO,
curso e exames da NR- 35, ficha de registro e xerox da CTPS com assinatura, formulário da
entrega de EPIs, comprovante atualizado de recolhimento do INSS e FGTS.
- Reunião de planejamento dos canteiros (áreas de vivência, logística geral) antes de serem
iniciados e até o final da obra, onde participam: gerente de construção, gestor da obra,
engenheiro de planejamento e o técnico de segurança do trabalho.
- Alimentação diferenciada: ao invés da cesta básica, são servidos café da manha, almoço e
jantar com cardápio balanceado sob a supervisão de nutricionista.
- Projetos de motivação e ações sociais: alfabetização (1º ao 9º ano) e armário do
conhecimento em parceria com o SESI, cursos de pedreiros, carpinteiros, armador e operador
de guincho, higiene bucal, time de futebol, Projeto Soneca, capacete de ouro,
aniversariantes do mês, higiene e tratamento dentário, acompanhamento e tratamento
médico, orientação sobre hipertensão e diabetes, vacinação contra o tétano e diabetes.
- Outras ações importantes: CIPA, brigadas de emergência e de incêndio, treinamento sobre
a NR-35 e sistemas de proteção contra quedas de altura e proteção das periferias.
A plenária fez algumas considerações e os questionamentos foram respondidos pela
palestrante.
PROPOSTA DE EVENTO PARA EMPRESÁRIOS DA CONSTRUÇÃO
A comissão responsável está trabalhando na formatação do evento. O próximo encontro da
comissão ocorrerá logo após a presente reunião ordinária.
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4.1.

4.2.
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INFORMES
Suenne falou da carta aberta aprovada durante o 16º Congresso Nacional de Engenharia de
Segurança do Trabalho (CONEST), realizado em Novo Hamburgo (RS), de 6 a 8 de agosto,
reivindicando urgência na realização do concurso público para auditores fiscais do trabalho;
Laercio comunicou que no dia 27 de novembro, dedicado aos técnicos e engenheiros de
segurança do trabalho, haverá um seminário no SESI centro. A programação será divulgada
oportunamente;
Hélio comentou que a FUNDACENTRO, em parceria com o Centro Regional de Ciências
Nucleares e o CEREST-PB, está realizando nesta semana em João Pessoa o curso “Avaliação
e Controle de Riscos em Radiologia Diagnóstica”, destinado a técnicos e tecnólogos de
radiologia, supervisores de proteção radiológica, inspetores sanitários e profissionais de
segurança do trabalho que atuam em unidades de saúde;
Gisélia informou que no dia 23 de agosto, no SESI do Distrito Industrial, será comemorado o
Dia Nacional da Construção Social, fruto de parceria entre o SINDUSCON-JP, SESI,
SINTRICOM e SENAI. Tendo como tema central “Família, o alicerce que se constrói na vida”,
o evento contará com atividades esportivas e educativas, orientação de saúde e alimentação,
artesanato, sorteios e distribuição de brindes.
ENCERRAMENTO
Hélio agradeceu a presença de todos e lembrou que a próxima reunião ordinária ocorrerá
no dia 9 de setembro. Para constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada,
vai assinada pelos presentes.
COORDENAÇÃO

José Hélio Lopes (FUNDACENTRO-PE) - coordenador
Evan Holmes Neto (SENGE-PB) - vice-coordenador
Laercio Silva (ASTEST-PB) - 2º secretário
PODER PÚBLICO
Carlos Alberto Castor de Pontes (SRTE-PB)
BANCADA DOS TRABALHADORES
Francisco Demontier dos Santos (SINTRICOM-JP)
Sebastião Santos de Souza (SINTRICOM-JP)
BANCADA DOS EMPRESÁRIOS
Cléber de Jesus Oliveira (SINDUSCON-JP)
APOIO TÉCNICO / CONVIDADOS
Adriana Severo da Silva (Alliance)
Alexandre Freire (IURD-PB)
Apolônio Oliveira da Silva (IURD-PB)
Attila de Brito Silva (Holanda Construções)
Célia Medeiros Marques (IFPB)
Eduardo Victor de Oliveira (ABC Construções)
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Fabio Oliver Silva (técnico de segurança do trabalho)
Fanoel Mota (técnico de segurança do trabalho)
Felipe Saighen de Noronha (técnico de segurança do trabalho)
Gisélia Gomes (SINDUSCON-JP)
José Luiz Moura Lopes (engenheiro de segurança do trabalho)
Keny Rodrigues Batista (FCK Engenharia)
Márcio R. S. Espínola (engenheiro de segurança do trabalho)
Maria Girlene Melo dos Santos (Alliance)
Maricleiton Félix da Silva (Alliance)
Marquileidy S. de Oliveira (TCL - Tambaú Construções)
Monike de Souza Silva (Alliance)
Rhamar Alexandre da Silva (Alliance)
Suenne da Silva Barros (Conseg Construtora)
Susiane C. Campos (Alliance)
Taline Regina P. Cabral (IFPB)
Thuany da Silva Lima (Alliance)
Valdomiro dos S. Carneiro (técnico de segurança do trabalho)
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