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

Ata da 205ª Reunião Ordinária
Data:
Horário:
Local:
1.
1.1.
1.2.
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2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

10 de março de 2015
9h15 às 11h30
SINDUSCON-João Pessoa

ABERTURA
Hélio (coordenador) abriu os trabalhos e deu boas-vindas aos presentes. Em seguida, foi lida
a ata da 204ª reunião ordinária, a qual foi aprovada sem ressalvas;
As pessoas que compareceram pela primeira vez ao CPR-PB tiveram oportunidade de se
apresentar.
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES DAS VISITAS A OBRAS PELO
SINDUSCON-JP x CREA-PB x SINTRICOM
Cléber, Daniel, Edmilson e Juan fizeram um breve relato sobre o grupo de trabalho integrado
por representantes das 3 entidades, cujo objetivo é orientar as construtoras quanto ao
cumprimento das normas de segurança, formalização dos trabalhadores e legalização do
empreendimento com a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Foram visitadas
27 obras no mês de fevereiro nos seguintes bairros de João Pessoa: Parque do Sol, Valentina,
13 de Maio, Planalto da Boa Esperança, José Américo, Alto do Céu e Cuiá;
Algumas situações encontradas: betoneiras sem aterramento e com fiação exposta, andaimes
em desconformidade com a NR-18, ausência de extintores de incêndio ao lado das máquinas,
ausência de EPIs, áreas de vivência impróprias. Alguns pontos positivos foram encontrados,
como bebedouro e instalação sanitária bem estruturada. Foram exibidos gráficos ilustrando
as não conformidades em relação à NR-18, com destaque para o fato de que 13 das 27 obras
visitadas apresentavam alto risco no quesito “quedas de altura”.
Comentários:
- Soraia e Carlos orientaram o grupo para que nas próximas visitas seja recomendado às
empresas a elaboração do projeto de dimensionamento dos andaimes. Também lembraram
que a ausência dos projetos das proteções coletivas exacerba o risco da ocorrência dos
acidentes e que a implementação das medidas previstas no PCMAT é de responsabilidade do
engenheiro da obra;
- Juan justificou que as imagens consideradas como pontos positivos o foram em comparação
às situações encontradas em visitas anteriores;
- Daniel enfatizou que nas visitas de retorno foram observadas melhorias em alguns
canteiros;
- Lourdes comentou que os resultados apresentados revelam a importância de haver um
movimento de se abrir discussão com os empresários quanto à melhoria das condições de
trabalho;
- Cléber destacou que os bairros visitados foram indicados pelo Sintricom e que esta iniciativa
não tem caráter fiscalizatório e é feita em obras de construtoras associadas ou não ao
Sinduscon;
- Hélio sugeriu que, na hipótese de identificarem um técnico de segurança durante as visitas,
as entidades envolvidas o convidem para participar do CPR.
DEVOLUTIVA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
SOBRE ACIDENTES FATAIS EM OBRAS
A comissão responsável relatou que o Sintricom vai fazer contato com o deputado Anisio Maia
visando articular com ele a viabilidade de ser encampada pelo estado a Lei municipal
nº 1.798/2013, que condiciona a liberação do alvará de construção pela Prefeitura de João
Pessoa à apresentação dos projetos das proteções coletivas. Inclusive, Edmilson assumiu o
compromisso de convidar o parlamentar para estar presente na próxima reunião do CPR-PB;
Ainda existe dúvida sobre o local mais estratégico para se realizar a audiência pública Assembléia Legislativa ou Câmara dos Vereadores;
Lourdes sugeriu o agendamento de reunião com empresários da construção no dia 28 de
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abril para discutir a situação dos últimos acidentes fatais com queda de altura;
A partir de sugestão feita por Carlos, foi pactuado que na reunião do CPR de abril as
4 bancadas apresentem sua visão quanto aos fatores que geram os acidentes do trabalho.
INFORMES
Hélio comunicou que João Pessoa foi escolhida para sediar nos dias 1 e 2 de outubro o Fórum
Preparatório da Região Nordeste para o VII CMATIC - Congresso Nacional Sobre Condições e
Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, que ocorrerá em 2016 em Brasília;
Laercio reiterou a importância dos eventos alusivos ao “Abril Verde - uma Campanha pela
Vida”, incluindo o III Seminário Paraibano de Segurança e Saúde no Trabalho, a ser realizado
de 9 a 11 de abril, na Faculdade Maurício de Nassau.
ENCERRAMENTO
Hélio encerrou os trabalhos e lembrou que a próxima reunião ordinária dia 14 de abril. Para
constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes
COORDENAÇÃO

José Hélio Lopes (FUNDACENTRO-PE) - coordenador
Suenne da Silva Barros (Conseg) - 1ª secretária
BANCADA DO GOVERNO
Carlos Alberto Castor de Pontes (SRTE-PB)
Soraia di Cavalcanti Pinheiro (SRTE-PB)
BANCADA DOS TRABALHADORES
Edmilson da Silva Souza (Sintricom-JP)
BANCADA DOS EMPRESÁRIOS
Cléber de Jesus Oliveira (Sinduscon-JP)
Ozaes Barros Mangueira Filho (Sinduscon-JP)
APOIO TÉCNICO / CONVIDADOS
Alexandre Magno Coelho (autônomo)
Attila de Brito Silva (Holanda)
Daniel Pedro Ricardo (engº de segurança do trabalho)
Daura Alves Diniz (Construtora Brascon)
Flávio Magalhães (CHMGTB)
Francinaldo dos Santos Lima (Cerest-JP)
Jadiel Jean (Agaé)
Juan Ébano Soares Alencar (CREA-PB)
Laercio José da Silva (ASTEST-PB)
Lindonjonson Alencar (Unepi)
Maria de Lourdes Gomes de Lima (Cerest-PB)
Rubens M. de Lins (FCK Engenharia)
Raimunda Alves de Almeida (Cerest-PB)
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