FENATEST

MA–MONITORAÇÃO DE ATIVIDADES

No 01

NOME

CONFETEST

Armando A COMISSÃO PRÓ CONFETEST
DIRETOR(ES):

ATIVIDADE(S):

Mobilização para regulamentação do Conselho de Classe - CONFETEST

OBJETIVO:

Conselho próprio da categoria do Técnicos de Segurança

Datas

Históricos: - 01 - Mobilização para regulamentação do CONFETEST - Memória
Históricos: 02 – Mobilização para regulamentação do Conselho Profissional dos Técnicos de
Segurança do Trabalho.

13.09.17

13.09.17 – Em articulação para agendamento de reunião da COMISSÃO com o Ministro do
Trabalho em Exercício.

21.06.17

21.06.17 Reunião da Comissão da FENATEST pró conselho profissional com a equipe Técnica do
Ministro do Trabalho, nesta quarta-feira, em pauta proposta e parecer técnico e jurídico de projeto
de remada deste objetivo após frustrada tentativa de inserção da categoria dos TSTs, no projeto de
criação do conselho dos Técnicos Industriais e Agrícolas. Em pauta um relatório de parecer feito
por esta equipe, concluído que a próxima etapa será o convencimento do Ministro do Trabalho em
exercicio para incorporar esta demanda e transpor os impedimentos interno dos \ministérios do
Trabalho, Planejamento e Casa Civil.
20.06.17
JUSTIFICATIVAS
Considerações
1.Considerando de grande interesse social da regulamentação já está implícito nas características
da atividade, mesmo porque ela já está devidamente reconhecida pelo poder público, na NR-27
Portarias nº 3.237/72, 3.217/78, 3.214/78, 3.275/89 e 262/2008 do MTE e Lei 7.410/85.

20.06.17

2.Considerando que NR-27 3.214/78, estabeleceu que o registro profissional dos Técnicos de
Segurança do Trabalho será realizado e controlado pelo Ministério do Trabalho ATÉ A CRIAÇÃO
DO CONSELHO PRÓPRIO, configurando o reconhecimento do governo da importância do
conselho de classe para os Técnicos de Segurança a partir da criação e regulamentação da
profissão, por tratar-se de profissão que pode representar a diferença entre a vida e morte de
trabalhadores.
3.Considerando que, Lei n.º 7.410, de 27 de novembro de 1985, e o art. 7º do Decreto n.º 92.530,
de 9 de abril de 1986, resolve: Art. 1º O exercício da profissão do Técnico de Segurança do
Trabalho depende de prévio registro no Ministério do Trabalho e Emprego (em razão da
complexidade da profissão que estratégica para o próprio governo.
4.Considerando que o Brasil como um dos piores países do mundo neste quesito, registrando
atualmente 3 mil mortes de trabalhadores por ano, 15 mil com seqüelas e afastamento definitivo,
700 mil acidentes graves com custeio da Previdências e 70 bilhões de custos para a Sociedade por
ano, e o Técnico de segurança é o único profissional habilitado exclusivamente para atuar não
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prevenção de acidentes, lembrando os demais profissionais especialistas que atuam no setor,
Médicos, Engenheiro e Enfermagem, suas inserções é por especializações e já tem seus conselhos,
porem o Técnico de segurança é o único que atua diretamente no local de trabalho, sofrendo todos
os tipos de assedio, carecendo do controle de um conselho.
5.Considerando que conforme Portaria 262/2008 - MTE, no ultimo ano formaram e foram
registrados no se setor de registro profissional no Ministério 40 mil Técnicos de Segurança,
demandando um estrutura e empenho de servidores do Governo em todas as Superintendências
Regionais do Trabalho, custos estes que seria isentado doa Estado e Absorvidos pelo conselho
Profissional, representando uma grande economia para o Estado.
Conclusões: A regulamentação de conselho profissional contemplando a categoria dos
Técnicos de segurança beneficia 400 mil Técnicos de Segurança e Milhões e Trabalhadores e
Milhares de empresas e frentes de trabalho na minimização e eliminação de riscos de acidentes e
doenças do trabalho e conseqüentemente eventuais tragédias. Armando Henrique - Presidente –
Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho. - presidencia@fenatest.org.br / 113331-2700
17.02.17

17.02.17
São Paulo, 17 de fevereiro de 2017.
ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA CRIACÃO DO CONSELHO
DOS TST - CONFETEST
Convocados:
 Armando Henrique - Diretor Presidente
 Nilson Airton Laucksen - Região Sul
 Alzenir Souza Santos - Região Norte
 Jose Nivaldo Barbosa - Região Nordeste
 Valdecy Meirelles do Carmo - Região Centro Oeste
 Claudio Ferreira dos Santos - Região Sudeste
Pauta da Reunião:
1.Planejamento estratégico para encaminhamentos do projeto do CONFETEST
1a. Definido que será realizado o plano de trabalho formal, com atribuições e prazos de cada
membro do Grupo de Trabalho e demais lideranças das Entidades Sindicais Estaduais.
1b. Será construído o plano de trabalho através de encontros virtuais, com encontro presencial para
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finalização, em agosto para apresentação ao Conselho de Presidentes da FENATEST.
1c. Construção de argumentos padronizados (Grupo de Trabalho e Presidente) para explanação e
defesa do CONFETEST.
2.Campanhas de mobilização da categoria e políticos pró-conselho
Definir estratégias de mobilização frente à Categoria , definido dia 01 de julho como dia Nacional
de Mobilização pelo CONFETEST.
3.Sistematização das atividades da Comissão pró-conselho
3a. Realizar as seguintes reuniões via internet (Skype) nos próximos 60 dias (datas) e após esta
data realizar outra reunião presencial do Grupo de Trabalho (agosto).
3b.Cada membro poderá encaminhar as sugestões para a Presidência da FENATEST para ser
ordenado (organizado) por prioridades e definição de prazos para ação e apresentação de
resultados.
4.Assuntos Gerais relativos à busca da regulamentação do conselho
4a.Definir e capacitar multiplicadores em cada Região para replicar as informações acerca do
Projeto do Conselho (João vai encaminhar a solicitação a cada membro para elaboração do
material desta capacitação).
4b.Resgate da Frente Parlamentar de SST em todas as Regiões.
4c.Criação de um email e Whatsapp para o grupo de trabalho do CONFETEST
(confetest@fenatest.org.br).
4e. Conduzir a proposta do PROJETO do CONSELHO frente à Categoria em todas as regiões
4f. Plano de Trabalho (Planejamento estratégico formal) com as ações a serem executadas em cada
Região com a gestão do Grupo de Trabalho e Presidente Armando.
Armando Henrique
João Carlos Figueira
Presidente
Sec. Geral
08.10.16

08.10.16 - Deliberação (pelo conselho de representantes) sobre projeto de Lei 5179/16 de
Regulamentação do Conselho Profissional:
Foi esclarecido pelo Sr. Armando que seria a proposição para discussão sobre a possibilidade de
criação de grupo de trabalho ampliado para debater e buscar opções para a luta em prol da criação
de Lei especifica para o nosso Conselho de Classe, uma vez que a possibilidade de nos
enquadrarmos no Projeto de Lei de autoria do Técnicos Industriais e Agrícolas já não mãos existe,
pois há dois pareceres contrario, sendo um da relatora do projeto da comissão de Trabalho da da
Câmara dos Deputados, e outro do Ministério do Trabalho, em seguida o Sr. Claudio dos Santos
fez explanações acerca de como é seu entendimento acerca deste Projeto de Lei e do andamento
deste e no final se mostrou favorável a ideia proposta pelo Presidente da criação de grupo de
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trabalho para verificar a viabilidade de Projeto próprio da Categoria, em seguida o Sr. Nilson
Lauksen esclareceu que também concorda e mais favorável à criação de grupo de trabalho
envolvendo um representante de cada região do pais conforme proposto inicialmente pelo Sr.
Armando, após outras manifestações todas favoráveis, foram retirados nomes para o grupo de
trabalho que começará a se reunir em 2017 (Região Sul – Titular Nilson e Suplente Joao Carlos,
Região Norte – Titular Alzenir e Suplente Jorge Telles, Região Nordeste – Titular Nivaldo e
Suplente Paulo Pessoa, Região Centro Oeste – Valdecy Meirelles e Suplente Antônio, Região
Sudeste – Titular Claudio e Suplente Josvaldo), em seguida foi pra aprovação sendo aprovado por
unanimidade.

04.10.16

04.10.16 – A deputada Claudia Mores apresentou o relatório não acatando os pedidos de prazo de
consenso para os encaminhamentos, rejeitando todas as emendas e propondo aos técnicos de
segurança retomar seu projeto de conselho próprio da categoria dos Técnicos de Segurança do
Trabalho junto ao Ministério do Trabalho.

10.08.16

10.08.16 – Ministério do Trabalho emitiu nota técnica Nº 01/GM/MTb, orientando a não inclusão
da categoria dos Técnicos de Segurança no de Lei 5.179/16, por não haver similaridade da
profissão dos técnicos de segurança com as profissões de técnicos industriais e agrícola, devendo
ser encaminhado projeto de lei especifico para criação do conselho profissional dos técnicos de
segurança do trabalho.

31.07.16

31.07.16 – Feito reforço de articulação do Presidente da Fenatest junto a assessoria dos Deputados
Gonzaga e Deputada Claudia Moraes, reafirmando a continuidade da direção das representações
das três categorias na busca de acordo de encaminhamento de emendas, considerando proposta
para conclusão imediatamente após as eleições de Outubro/2016.

28.07.16

28.07.16 – Em reunião com a Diretoria do SINTEST-CE, o Dep. Danilo Forte-CE, entra na defesa
do projeto de regulamentação do nosso conselho profissional.

15.07.16

15.07.16 - Reunião com participação dos dirigentes: Marcos Ribeiro( FENATEST);Wilson
Vanderlei (FENTEC); Armando Henrique (FENATEST) e João Carlos(FENATEST), em pauta
busca de entendimento conciliado sobre a inserção dos Técnicos de Segurança na composição com
os Técnicos Industriais e Técnicos Agrícolas, com os cuidados necessários para não inviabilizar
juridicamente o projeto original do Governo de regulamentação do conselho profissional unificado.
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Conforme posição do Wilson Vanderlei, a inserção dos Técnicos de Segurança é bem vinda e
assegurado o acordo, desde que não inviabilize o projeto original em relação a constitucionalidade,
ficando assegurado a continuidade dos entendimentos para um acordo, com a FENATEST através
do Presidente representando dos TSTs.
13.07.16

13.07.16 - Secretário de Relações do Trabalho do MTE Calos Lacerda e Deputado Cabo
Sabino(CE) na defesa da regulamentação do Conselho Profissional unificado dos Técnicos de
Segurança do Trabalho, Técnicos Industriais e Técnicos Agrícolas, foram os alvo das articulações
com o presidente da FENATEST em Brasília, em defesa do projeto de Conselho.

05.07.16

05.07.16 – Reunião na Câmara com os Deputados, com objetivo de busca da consenso na redação
das emendas do projeto 5179/16, de regulamentação do conselho profissional dos Técnicos
Industriais, Técnicos Agrícolas e Técnicos de Segurança do Trabalho. Considerando que as
demandas de entendimentos políticos nesta fase do projeto, com base nos atores diretamente
envolvidos, registra-se uma polarização nas representações de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e
Rio Grande do Sul. Participaram desta reunião o Autor das emendas (11) (Dep. Tenente Gonzaga –
MG), Dep. Relatora (Flavia Moraes – GO), Presidente Interina do SINTEST-DF (Cleide – DF),
Valdizar Albuquerque (Diretor do Sintesp e Fenatest- SP), Armando Henrique (Presidente –
FENTEST), Claudio Kcau (Presidente – SINTEST-MG), Drª Ivete (Assessora Jurídica
Parlamentar), e Tabajara (MTE). Foi feito exposição de motivos e fundamentações das emendas
para os Deputados presentes, especialmente a emenda nº 1 que trata da inserção dos Técnicos de
Segurança do Trabalho no projeto original, porem, o objetivo da reunião ficou parcialmente
prejudicado pela ausência dos representantes das categorias dos Técnicos Industriais e Técnicos
Agrícolas, resultando no encaminhamento na continuidade da busca de entendimentos e acordo
entre os represetantes da três categorias para tomada de posição da relatora.

03.06.16

03.06.16 - Comissão do Trabalho, de Administração e Serviço Publico (CTASP), estabelece o
prazo regimental para emenda do Projeto de (5 sessões a partir de 06.06.2016.
OBS.: Cabe lembrar e ressaltar que é neste momento que cabe apresentação de emenda de inserção
da categoria dos Técnicos de Segurança, explicitado na reunião de 30.05.2016, relatado nesta
monitoração.

02.06.16

02.06.16 – Comissão do Trabalho, de Administração e Serviço Publico (CTASP), designou como
relatora a Deputada Flavia Moraes (PDT-GO).
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30.05.16

30.05.16 – Os presidentes das representações Federativas das categorias profissionais dos Tecnicos
de Segurança (Armando Henrique – Presidente - FENATEST), Wilson Vanderlei Vieira (
Presidente – FENTEC) e Carlos Dinarte Coelho (Presidente – ATABRASIL Assoc. Técnicos
Agrícolas), reuniram-se na sede da FENTEC, nesta data, tendo como objetivo a pactuação de
objetivos para tratativas da tramitação do projeto 5179/16, para regulamentação do conselho
profissional composta pelas três categorias citadas, ficando deliberado os seguintes procedimentos:
1) Ficara sob a responsabilidade destes três dirigentes, a condução dos planos estratégicos neste
momento de articulação de composição política para o tramite do projeto, ampliando a participação
para os próximos momentos de acordo com momento e tempo das ações. Convém informar que
neste momento o projeto ainda carece de distribuição, após este ato teremos o momento para
emenda, designação do relator, avaliação das comissões de trabalho, finanças, Constituição e
justiça, audiências publicas, aprovação em planaria da Câmara e Sansão Presidencial. Agendado
para dia 28.06.16 o protocolo da emenda do Deputado Paulinho para inserção dos Técnicos de
Segurança do Trabalho no Projeto Original.

30.05.16

30.05.16 – Realizado reunião no Escritório do Depurado Paulinho-SP, com a participação de:
Zilmara Alencar (Assessora Jurídica), Carlos Dinarte Coelho (Presidente – ATABRASIL Assoc.
Técnicos Agrícolas), Armando Henrique (Presidente – FENATEST), Paulinho (Dep. Federal), Srs.
Wilson Vanderlei Vieira (Presidente – FENTEC); Ricardo Nerbas (Assessor Parlamentar), e
Marcos Ribeiro (Presidente – SINTESP). Esta reunião teve como pauta a formulação do convite
por iniciativa das presidências das representações das três categoria profissionais, para o Deputado
Paulinho entrar com e emenda parlamentar de inserção dos Técnicos de segurança na composição
do projeto 5179/16, para regulamentação do conselho profissional, composta pelas três categorias
citadas. Mediante as argumentações o Deputado Paulinho aceitou o convite e apresentará a emenda
de acordo com o consenso da comissão dos Dirigentes presentes neste ato.

18.05.16 

18.05.16 – 1)Feito reunião com a Dra Ivete Lund Viegas (assessora jurídica do Deputado
SUBTENTE GONZAGA-MG) , Vitorio (MTE), para formatação das emendas parlamentar de
inserção do Técnicos de Segurança no projeto de desmembramento dos Técnicos Industriais e
Técnicos Agrônomos do sistema CREA/CONFEA. 2) Encontro com o Deputado SUBTENTE
GONZAGA-MG, o qual subscreverá as emendas e será proposto para o Deputado Paulinho(SP)
para subscrever conjuntamente os mesmos. 3) Feito reunião com Armando Henrique
(FENATEST), Wilson Vanderlei e Ricardo Nerbias (FENTEC), Vitório de Tabajara (MTE) e
Tabajara (MTE) em articulação sobre os encaminhamentos estratégicos do projeto do conselho dos
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17.04.16

TÉCNICOS INDUSTRIAIS, TÉCNICOS AGRARIOS e TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO
TRABALHO, para relator foi indicado o Dep. DANIEL GOMES DE ALMEIDA(BA)
4)Contatos: (Subtenente GONZAGA – subtenentegonzaga@camara.leg.br – Tel. 61-3215-5750);
(GIOVANI CHERINI – dep.giovanicherini@camara.leg.br – Tel. 61-3215-5468); (Ricardo Nerbas
– ricardonerbas@terra.com.br – Tel. 51-9392-5369); (Wilson Vanderlei – fentec@fentec.org.br –
11-2823-9555); Paulinho – dep.paulinhodaforca@camara.leg.br – Tel. 11- 3348-9000);
vitorio.freitas@mte.gov.br; tabaja.oliveira@mte.gov.br; Daniel Gomes (61-3215-53170 –
dep.daneilalmeida@camara.leg.br).
,
17.05.16 – Apresentado o projeto ás Comissões de Trabalho, administração e serviços públicos,
finanças e tributação, constituição e justiça e cidadania. (Em regime de urgência), conforme
regimento após as próximas 6 seções das comissões poderá recepcionar as emendas de inserção
dos TÉCNICOS DE SEGURANÇA.

03.05.16

03.05.16 – O poder Executivo – Presidência da Republica e Casa Civil encaminhou o projeto para
o Congresso Nacional, mensagem 141/2016 do Governo Executivo, recebendo nº de projeto
5179/2016. (Políticos que interagiram: Deputados Paulão(AL); Marcos Maia(RS); Cherini(RS),
Padre João(MG) e Ministro Berzoini. Com articulação do Vitorio(MTE) e Ricardo Nerbas(RS).

09.03.16

09.03.16.Instado a manifestar sobre mobilização para regulamentação do CONFETEST, o
entendimento da Diretoria do SINTESGO, juntamente com os profissionais Técnicos de segurança
do Trabalho é de que Continuamos buscando o CONFETEST composto somente com os Técnicos
de Segurança do Trabalho. Precisamos traçar planos estratégicos incluindo argumentações,
pressões políticas, fundamentações, e planejamento, demonstrando a necessidade e a forma de
viabilizar a regulamentação do conselho, de forma a sensibilizar os representantes do governo de
que o CONFETEST, irá contribuir significativamente com a segurança do trabalho.
Atenciosamente - Valdecy Meireles do Carmo - Presidente do SINTESGO
21.06.16. Sr. Valdecy reconsiderou sua posição e passa a apoiar este projeto conjunto.

07.04.15

07.04.15 – A Presidência da FENATEST se dirige ao Conselho de Representantes e a Diretoria
desta Federação em caráter de consulta, sobre as alternativas de consenso da maioria (com formato
de consulta de base), com os seguintes encaminhamentos: 1) Continuar buscando o CONFETEST
composto somente com os Técnicos de Segurança, 2) Compor o Conselhão com os Técnicos
Industriais e Agrícolas (considerado pelo Ministério do Como caminho mais curto e mais possível
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de sucesso). Cabendo aos nossos dirigentes manifestarem por escrito nos próximos 60 dias junto a
Presidência da FENATEST.
01.04.15

01.04.15 – Feito reunião com o Ministro do Trabalho Manoel Dias, com as participações pela
FENATEST(Armando Henrique, Adir de Souza, João Carlos e Ana Paula), pela FENTEC
(Wilson e Presidente do SINTEC-MG), pelo MTE (Ministro Manoel Dias e Assessores e
chefes de Gabinete. Pauta: Dirigentes dos Técnicos Industriais e Agrônomos retificaram
disposição de aceitação do conselho unificado com os TSTs, foi solicitado pela
representação da FENATEST o desengavetamento o projeto do Conselho dos Técnicos de
Segurança, promovendo sua tramitação de forma apensada ou não com o projeto dos
Técnicos Industriais (dissidentes dos CREA/COFEA). O Ministro do Trabalho determinou
a instituição de uma comissão composta pelos seus auxiliares, através de Portaria
Ministerial Interna, coordenada pelo seu chefe de Gabinete ANDRÉ MENEGOTTO, com a
função de formalizar um Estudo do Projeto de CONFETEST, com prazo de 60 dias para
sua conclusão e tomada de posição sobre o melhor caminho a seguir, com participação da
FENATEST. gm@mte.gov.br, vitorio.freitas@mte.gov.br, andre.menegotto@mte.gov.br,

03.11.14

03.11.14 – Foi solicitado uma pausa na mobilização pelo conselho nos momentos pré-eleitoral,
estamos retomando as atividades e informando dados das pessoas e autoridades envolvidas
diretamente na tramitação para regulamentação do Conselho Unificado dos Técnicos de Segurança,
Técnicos Agrícolas e Técnicos Industriais. Vamos interagir com os mesmos:
-Manoel Dias - Min. Trabalho - gm@mte.gov.br - 61-2031-6525
-André Luiz Grandizoli - andre.grandizoli@mte.gov.br - 061-3317-6651/6068 - Secretário Adjunto
– MTE
-Rinaldo Marinho Costa Lima - 61-3317-6671 - Dir. DSST – MTE - - Fabio Batitello fabio.battistello@mte.gov.br
-Vitório Alves Freitas - Ass. MTE - vitorio.freitas@mte.gov.br - 61-9163-2506 - MTE-DEQ
-Casa Civil - casacivil@presidencia.gov.br; -Júlio Bloch - julio.bloch@mte.gov.br - 61-2031-6525
- Gab. Ministro – MTE; -Dep. Vicentinho – dep.vicentinho@camara.gov.br; -Tabajara Bittencourt
– tabaja.oliveira@mte.gov.br – 61-9602-1611 – ch. Ass. Parl. MTE; -Ricardo Karam - 61-34111424 – ricardo.karam@presidencia.gov.br – Chef. Gab. Ministro Berzoini; -Wilson Vanderlei
Vieira – 11-2823-9555 – wilson@sintec.org.br – Pres. FENTEC ; -Armando Henrique – 11-995233171 – presidencia@fenatest.org.br – Pres. FENATEST
gm@mte.gov.br,andre.grandizoli@mte.gov.br, fabio.battistello@mte.gov.br,
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casacivil@presidencia.gov.br, julio.bloch@mte.gov.br,tabaja.oliveira@mte.gov.br,
ricardo.karam@presidencia.gov.br, wilson@sintec.org.br ,presidencia@fenatest.org.br
03.08.14

03.08.14 - Busca do Conselho de Classe nesta quarta-feira, 1ª Reunião com SR. FEIJÓ da
secretária sindical da Presidência da República, agendado pela presidência da Força Sindical, com
a presença do companheiro Serginho da Força Sindical e seu Advogado, foto 030814ª, 2º no
gabinete do Ministro Berzoini buscando agendamento de reunião com o Ministro que é o autor do
projeto do conselho apresentado em 2005, 3º momento com assessores do Ministro do Trabalho
VITÓRIO e TABAJARA, foto 030814b anexo, com a presença da Companheira Ana(PresidenteSintest-DF) e Geraldo (Presidente do Sintest-MT), tratado a combinação e momento da juntada e
unificação dos projetos dos Técnicos Industriais e Agrícolas visando a fusão com o projeto dos
Técnicos de Segurança, compondo um único conselho. - Próximos passos será reunião com os
Ministros Berzoini e Mercadante a ser agendado.

2014

2014 – Por agendamento do Dep. Paulinho da Força, foi realizado reunião com o Ministro do
Trabalho Manoel Dias, a Diretoria da FENATEST entregou um abaixo assinado com 30 mil
assinaturas pró conselho para o ministro o qual manifestou compromisso em defender a
regulamentação do CONFETEST, porem considerou mais oportuno a adesão dos Técnicos de
Segurança com os Técnicos Industriais e Técnicos Agrônomos em um Conselhos de
profissionais de nível médio, como resultado do desmembramento do Técnicos Industriais e
Agrônomos do CONFEA/CREA. Portanto o nosso projeto continua com o Ministro do Trabalho
em exercício, cabendo ao mesmo desengavetar e encaminhar para os Ministérios do Planejamento,
Casa Civil e posteriormente para a Presidência da Republica ou Congresso Nacional.

25.03.13

25.03.13. Esta sendo articulado a construção de um Projeto Político da FENATEST, tendo como
base a Organização de uma frente parlamentar plural, com meta inicial de arregimentar 30
parlamentares, Senadores e Deputados Federais, em defesa da Segurança e Saúde no Trabalho,
com foco em 11 objetivos, entre os quais será priorizado a regulamentação do Conselho de Classe
dos Técnicos de Segurança do Trabalho - Beneficiando 250 mil profissionais, como principais
promotores da Segurança e Saúde nos locais de trabalho, Processo nº4610.001767/2003-99 em
poder do Ministro do Trabalho e promover pauta política para o setor prevencionista.

14.12.12

14.12.12.O Deputado Federal – Vicentinho (PT), em visita o SINTESP e participa de uma reunião
ordinária da Diretoria Estadual, o Deputado manifestos sobre os principais pontos conjunturais do
setor de segurança e saúde no trabalho, especialmente sobre a valorização profissional dos
Técnicos de Segurança, que dependem de ações políticas para avanços. Entre as diversas
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prioridades, destaca-se a regulamentação do Conselho de Classe. Ouvido os argumentos, o
Deputado colocou-se a disposição para eventual construção de uma frente parlamentar prósegurança e saúde no trabalho, incluído PRIORITARIAMENTE O CONSELHO DE CLASSE.
15.10.12

13.08.12

15.10.12. Realizado reunião agendado pela central sindical CTB, com o Ministro do Trabalho
Brizola Neto, com a presença dos srs. Armando Henrique-SP, Igor Xavier_RN, Wagner Gomes Presidente da CTB, , com o objetivo de cobrar do Ministro empenho na tramitação deste projeto.
Nesta audiência, foi entregue para o Ministro um abaixo-assinado com 12 mil assinaturas, o
Ministro manifestou compromisso em agilizar a tramitação do Projeto com posterior
encaminhamento para o Ministro do Planejamento.
13.08.12 - REACENDE O SINAL VERDE PARA O CONSELHO DE CRASSE - No dia
13.08.12, Representantes da nossa Categoria dos Técnicos de Segurança do Trabalho, em nome da
FENATEST Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho, fomos recebidos em
audiência, pelo Ministro do Trabalho, Brizola Neto, em audiência requisitado pelo Deputado
Federal Paulo Pereira da Silva (Paulinho da Força); com a participação dos dirigentes sindicais:
Armando Henrique, Adir de Souza, Ailton Nardelli, Jose Augusto e Milton Pereira.

27.04.10

27.04.10 - Eu, Armando-SP e o Sr.Elias-RJ em reunião Ministério Carlos Lupi e o Ex Secretario
do Trabalho Sr. Luiz Antonio de Medeiros e assessores considerando que não foi obtido sucesso
junto ao Ministério de Planejamento para reverter o parecer, sabendo-se não se tratar de ser contra
a regulamentação do CONFETEST, porem a duvidas sobre o critério para criação do conselho e
questão de eventual custeio do Estado para com futura autoria.
Considerando que não existe lei especifica para criação do Conselho para categoria profissional
com profissão que se mal exercida pode comprometer a vida de pessoas que também tem projeto
com o mesmo objetivo em tramitação.
Conclusão: O Ministro Carlos Lupi assumiu o compromisso em fazer gestão junto a Casa civil para
obter esta posição entre o Ministério do Trabalho e Ministério do Planejamento, para porteiros
encaminhamento para á Presidência da Republica ou Congresso Nacional.

28.01.10

28.01.10 - Foi feito reunião com a Diretoria da FENATEST, o Ministro Carlos Roberto Lupi, ex
Secretario do Trabalho Luiz Antonio de Medeiros, considerando que o parecer desfavorável do
Ministério do Planejamento e injustiçados, o ministro Carlos Lupi e Medeiros assumiram o
compromisso de reverter o parecer com intervenção do Ministro Paulo Bernardo.

22.09.09

22.09.09 - Feito reunião com secretário de relações de Trabalho, Luiz Antônio’ de Medeiros,
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visando convencer o mesmo retomar as ações na tramitação do projeto e interagir com o Ministro
do Trabalho Carlos Lupi, o qual comprometeu-se em interagir nos encaminhamentos - Armando.
18.09.09

18.09.09 - Feito reunião com Dep. Paulo Pereira da Silva, objetivando formalização de apoio para
o projeto e intermediação de articulação junto ao Ministro Carlos Lupi, para os próximos
encaminhamentos do projeto que é de iniciativa do Ministério da Trabalho – em São Paulo Armando.

28.08.09

28.08.09 - Oficio do Ministro do Trabalho nº 1736/2009/GAB/GM/MTE, com cópia da nota
técnica 202 CGFIP/DSST/SIT – Opinando sobre a competência constitucional exclusiva do poder
legislativo para legislar dobre a criação de conselho profissional.
OBS.: Ocorre que, o projeto 1597/99 e outros 9 projetos apensados foram indeferidos na CCJ
Câmara dos Deputados por vicio de origem, com a justificativa de que projeto de criação de
conselho de classe “autarquia” devia ser de iniciativa do Gov. Executivo “Ministro do Trabalho em
Exercício”

06.08.09

06.08.09 - EMI 00018 MTE, Encaminhando ao Presidente da República requerendo deliberação.
Ass. Ministro Carlos Roberto Lupi

27.07.09

27.07.09 - Nota CONJUR/MTE /Nº 268/2009 – Encaminhamento da consultoria jurídica oriunda
da CASA CIVIL, respondendo a exposição de motivos do 016/MTE de 08.12.2004, requerendo
participação do Ministério do Planejamento e Gestão.

16.04.09

16.04.09 - PL que estava na Casa Civil foi encaminhado para o Ministério do Trabalho,
considerando que para criação de Conselho de Classe com caráter de Autarquia Federal, conforme
art. 37 do Decreto 4.176 de 2002, deve ser submetido ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão para que venha em forma de Exposição de Motivos Interministerial. (Sergio Viana
Cavalcante – Casa Civil)

2007

2007. O Ministro do Trabalho Luiz Marinho, anunciou publicamente no Sindicato dos
Aposentados, a libertação do CONFETEST a após e reeleição do Presidente Lula que ocorreria em
outubro daquele ano.

2006

2006 – Reunião com o Presidente LULA, presentes: Armando Henrique, Dep. Luiz Antonio de
Madeiros e Tarcisio. Resultado: O presidente solicitou junto ao seu chefe de Gabinete
GOLBERTO CARVALHO, articulação a Ministra da Casa Civil DILMA RUSSEF o
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encaminhamento do projeto que se encontra neste Ministério, com urgência e de forma prioritária.
2005

2005. O Ministério do Trabalho Ricardo Berzoini, encaminhou um projeto do Gov Executivo para
Casa Civil, cujo protocolo 46010.001767/2003-99, conforme preceitos constitucionais e
deliberações da CCJ da Câmara dos Deputados.

1994 á
2003

1994 á 2003. Foi feito toda a mobilização com base nos 9 PLs apensados ao PL 1597/99, os quais
foram indeferidos por vicio de origem na CCJ da Câmara dos Deputados.
Obs.: Ocorre que, o projeto 1597/99 e outros 9 projetos apensados foram indeferidos na CCJ
Câmara dos Deputados por vício de origem, com a justificativa de que o projeto de criação de
Conselho de classe “autarquia” devia ser de iniciativa do Gov. Executivo “Ministério do Trabalho
em Exercício”
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