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

Ata da 221ª Reunião Ordinária
Data:
Horário:
Local:
1.
1.1.

1.2.

13 de setembro de 2016
14h30 às 16h50
Sinduscon- João Pessoa

ABERTURA
Hélio (coordenador) abriu os trabalhos e deu boas-vindas aos presentes. A seguir,
a engenheira Aparecida fez a leitura da ata da 220ª reunião ordinária, a qual foi aprovada
sem ressalvas. As pessoas presentes pela primeira vez no CPR-PB tiveram oportunidade de
se apresentar.
O engenheiro de segurança Deivid Alexsander, que faria uma apresentação sobre sistema de
ancoragem predial, justificou sua ausência devido ao falecimento de um parente.

2.
2.1.

SUBMISSÃO DE ARTIGOS PARA O EVENTO DE 20 ANOS DO CPR-PB
Os professores Aloisio (Faculdade Maurício de Nassau) e Márcia Souto (UFPB) comunicaram
que os interessados em enviar artigos e trabalhos sobre segurança e saúde na construção para
apresentação no evento de 20 anos do CPR-PB, terão a oportunidade de fazê-lo. As normas
para submissão dos artigos foram socializadas aos presentes. O período para envio dos
trabalhos será divulgado em breve. Os 20 anos do Comitê serão celebrados no dia 29 de
novembro, durante seminário a ser realizado no auditório da Faculdade Maurício de Nassau.

3.
3.1.

EMISSÃO DO ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO SÓ COM RESPONSÁVEL TÉCNICO
Hélio comunicou que o CPR-PB encaminhou correspondência à Secretaria de Planejamento da
Prefeitura de João Pessoa, com assinatura de representantes das 4 bancadas, visando
oficializar a decisão da prefeitura - pactuada na reunião ordinária de agosto - de só emitir o
alvará de demolição quando houver um responsável técnico pelo serviço, conforme o item
18.5.3 da NR-18: “Toda demolição deve ser programada e dirigida por profissional legalmente
habilitado”. Passadas as eleições, Carlos Pontes propôs que o CPR-PB articule com um
vereador projeto de lei municipal regulamentando essa importante iniciativa contra os riscos de
acidentes na fase de demolição.

4.
4.1.

RESULTADOS DA FORÇA-TAREFA REALIZADA EM OBRAS
A procuradora do trabalho Myllena Alencar e os auditores fiscais Carlos Pontes e
Soraia Pinheiro relataram os resultados da força-tarefa empreendida pelo Ministério Público do
Trabalho e Ministério do Trabalho, no período de 22 a 24 de agosto, em 14 obras de
João Pessoa e Santa Rita. As obras foram selecionadas com base em registros e denúncias já
existentes. Todas os canteiros fiscalizados apresentaram algum tipo de irregularidade
relacionada à saúde e segurança - 10 deles foram embargados total ou parcialmente devido à
existência de risco grave e iminente. Entre as obras embargadas, 5 são financiadas com
recursos públicos. Foram alcançados 1.518 trabalhadores através desta operação. A partir de
agora, serão instaurados inquéritos para apurar as irregularidades e punir as empresas
infratoras, segundo Myllena Alencar, coordenadora da força-tarefa;
Principais irregularidades constatadas: água consumida pelos trabalhadores armazenada em
recipiente de agrotóxico; sanitários e alojamentos em péssimas condições (camas
improvisadas, colchões em péssimo estado e falta de higiene); elevadores não dotados de
dispositivos de segurança; serviços em escavações e trabalhos em altura em desacordo com a
NR-18 e NR-35; proteções coletivas não implementadas no canteiro;
Para Carlos e Soraia, o maior desafio na construção civil está na mudança da cultura do
improviso para a cultura do projeto. Só assim, o número de acidentes e mortes será reduzido.
Os auditores apresentaram um termo de embargo utilizado durante as fiscalizações, ao qual
é anexado um relatório técnico descrevendo todas as situações de não conformidade com as
normas regulamentadoras. Diante do cenário revelado, Ozaes sugeriu que o CPR elaborasse
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uma cartilha informativa sobre as irregularidades mais comuns na construção civil e respectivas
medidas de prevenção. Apesar de tantos aspectos negativos, Soraia destacou algumas
situações positivas encontradas durante a força-tarefa: presença de técnico de segurança em
alguns canteiros e existência de projetos/procedimentos para implementação das proteções
coletivas. Também destacou que, não obstante essas irregularidades nas 14 obras fiscalizadas,
tem sentido uma evolução no setor da construção no que se refere ao investimento em
segurança e saúde no trabalho.
5.
5.1.

ENCERRAMENTO
Hélio encerrou os trabalhos, lembrando que a próxima reunião será no dia 11 de outubro.
Para constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos
presentes.
PODER PÚBLICO

Carlos Alberto Castor de Pontes (SRTE-PB)
José Hélio Lopes Batista (Fundacentro-PE) - coordenador
Myllena Alencar (Ministério Público do Trabalho)
Soraia Di Cavalcanti Pinheiro (SRTE-PB)
BANCADA DOS TRABALHADORES
Edmilson da Silva Souza (Sintricom)
Francisco Demontier dos Santos (Sintricom)
BANCADA DOS EMPRESÁRIOS
Ozaes Barros M. Filho (Sinduscon-JP) - vice-coordenador
APOIO TÉCNICO / CONVIDADOS
Acassia Santiago da Silva (EuroBrasil)
Aloisio da Silva Lima (Faculdade Maurício de Nassau/JP)
Anotnia Marize de Menezes (Sanccol)
Christianne Agra Padilha (arquiteta)
Daniel Pedro Ricardo C. Barbosa (Sinduscon-JP)
Ednaldo Alves de Sena (Union Engenharia)
Edvaldo Nunes da Silva (Treventos)
Eliel Neves (Construtora Massai)
Gabriel Geraldo T. Cunha (Soservi)
Hilley de Gouvêa Seixas Oliveira (eng. Civil)
José Rafael Maia Lins (Soservi)
Laercio José da Silva (ASTEST-PB)
Lindonjonson S. Alencar (Construtora Galvão Amorim)
Luciene Honorato (WS Morgann Construções)
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Luiz Carlos Peixoto (TRE-PB)
Márcio Rolim (IFPB)
Maria Aparecida Rodrigues Estrela (AEST-PB)
Maria Bernadete Fernandes (UFPB)
Maria do Socorro Márcia Lopes Souto (UFPB)
Natália Gouveia de Oliveira (Treventos)
Rangner Dantas Lima
Rejane Melo Silomar da Silva (3S Ambiental)
Renata de M. Seixas Carvalho (técnica de segurança do trabalho)
Renê Selmer (MovPaz)
Romerito Joan D. Cabral (Galvão Amorim)
Ricardo César Lombardi Junior (JGA Engenharia)
Romerito Joan D. Cabral (Construtora Galvão Amorim)
Rosana Duarte de Araújo (Ecom Construções)
Severino dos Ramos Batista dos Santos (Diestre)
Shirley Giselle Guedes Barbosa Melo (Unipê)
Sylvio Silomar da Silva Filho (3S Ambiental)
Suenne da Silva Barros (Conseg Construções) - 1ª secretária
Vanderlan J. de Sousa (técnico de segurança do trabalho)
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