
ATA 12ª REUNIÃO DA COMISSÃO REGIONAL DO SETOR MINERAL – CRSM

   
Local: SIECESC 
Data: 05/04/2002 
Horário: 9:05 h 
Presentes: conforme lista de presença anexa.   

1-  Abertura e informes:  

1.1 O Eng. Alfredo comunicou aos presentes que o Coordenador Eng. Luiz 
Carlos, bem como o secretário Eng. Cleber, por motivos de saúde e por 
motivos de outros compromissos respectivamente não poderão comparecer 
a reunião do dia de hoje, convidando o Dr. Celso para coordenar os 
trabalhos.  

     2. Pontos de Pauta: 

2.1 - Lida  a Ata da reunião anterior a qual foi aprovada sem ressalva, abrangeremos hoje os 
seguintes pontos de pauta que nesta consta; 

          2.2- Aposentadoria especial; 

      2.3- Relato da Comissão organizadora do seminário CIPAMIN; 

                2.4- Relato da Comissão organizadora do curso PGR; 

                     2.5- Combustível para veículo de uso subsolo;  

           3– Informações Gerais:   

     3.1 - O Dr. Celso, considerando o tema Aposentadoria Especial como de 
extrema urgência, propôs que os trabalhos fossem iniciados com a sua discussão.  

           3.2 - O Sr. Roberto Lodetti, entregou cópia do seu trabalho intitulado, “Informação 
técnica sobre condições de trabalho no subsolo” para os presentes, acompanharem a 
sua explanação.        

O trabalho, mereceu elogios de todos, bem como diversas sugestões de alteração 
foram feitas para aprimora-lo.  

          3.3 - O Dr. Antoneli, recomendou que fosse acrescido de mais dados técnicos, 
para que estes sirvam de base para sustentar a conclusão.  

          3.4 - O Eng. Bosse lembrou que até 1997, a aposentadoria especial era por 
categorias de atividades, e que a partir daquela data, é por análise de associação de 
agentes. 
          3.5 - A Dra. Goreti, recomendou que o texto fosse um pouco menor, e que fossem 
retiradas as citações de melhorias, pois estas poderão servir para o propósito que o 
INSS esta pretendendo. E que na analise dos PGRs, tem observado que o número de 
CAT emitidos por perda da capacidade auditiva, tem crescido nos últimos anos. 



     
Ficou acordado que até véspera da reunião com o pessoal do INSS que virá de 

Brasília, o Sr. Lodetti estará recebendo sugestões para a redação do texto final, que será 
emitido como um documento técnico do próprio Ministério do Trabalho e Emprego.  

                     4-  Encaminhamentos:  

                    4.1-  A CRSM, após o recebimento do texto final, expedirá um documento 
em que respaldará a conclusão do mesmo. 
                   4.2 - Os Sindicatos dos Trabalhadores, irão elaborar uma correspondência 
para o agente do INSS de Criciúma , solicitando que os técnicos que vierem de Brasília- 
DF, antes de emitirem qualquer parecer, façam uma visita às minas de carvão de 
subsolo da nossa região.  

                                        5- Informações finais:  

                            5.1-  O Sr Genoir, comunica que somente no dia 15 de abril ele terá 
conhecimento da data exata em que os representantes do INSS estarão em Criciúma.  

                           5.2-  Foi lido o Fax do INSS, justificando a falta do Sr Décio nesta 
reunião e sugerindo que fosse contatado o Médico Perito do INSS. Documento em 
anexo. 
                           5.3-   Foi esclarecido os presentes que o Dr. Luiz Carlos Nuremberg, foi 
contatado, porem alegou que já tinha assumido outros compromissos, mas que na 
próxima reunião trará um trabalho sobre ruídos. 
                          5.4-  O Sr.Genoir e o Eng. Bosse, propõem como datas para a 
realização do Curso de Cipamim os seguintes períodos: 
17/18/19 de julho ou 22/23/24 de julho. 
                          5.5     A Dra. Goreti transmitiu os seguintes  informes:  
-que o Professor Samir será convidado a participar de uma próxima reunião da CRSM; 
-que os recursos para os cursos de PGR e Cipamim estão garantidos, pois foram 
previstos no projeto de trabalho do TEM para este ano; 
-que no dia 20 de maio ocorrerá a reunião para definir as equipes de fiscalização e no 
dia 24 de maio a reunião de avaliação, a primeira ocorrerá às 9 horas e a última às 14 
horas.  

                                                 6 -  Pauta para a próxima reunião:     

                                    Leitura da ata;  
                                    Informes;  
                                    Assuntos gerais e   
                                    Uso de diesel no subsolo..    

   Sem mais assuntos a tratar foi encerrada a reunião. 
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