
                                   14ª Reunião da Comissão Regional do Setor Mineral - CRSM

  
LOCAL: SIECESC 

DATA: 14/06/2002 

HORARIO: 9:30 h 

PRESENTES: Conforme lista de presença anexa  

1 - Abertura e Informes 

1.1 - O Eng. Luiz Osório – Coordenador abre a reunião destacando a presença do 
Geólogo Walter Lins Arcoverde, chefe do 11º Distrito do DNPM de 
Florianópolis, que valoriza o trabalho da Comissão, já que o DNPM tem sido 
um grande aliado no trabalho da CRSM. 

1.2 – O Coordenador informa que o Dr. Samir foi contatado, mas ainda não marcou 
uma data para sua vinda à Comissão.  

1.3 – Eng Cleber distribuiu tabelas com uma tentativa de compilação de dados  
estatísticos de acidentes na mineração. 

1.4 – O representante da Nitroquímica informou que a empresa está alterando o   
 seu método de lavra de desmonte de blocos para corte e enchimento.  

2. Pontos de Pauta 

2.1 – Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior; 

2.1.1 Lida pelo Dr. Celso a Ata da reunião anterior, que foi aprovada 
com as alterações apontadas pelos presentes. 

2.2 – Sugestões; 

2.2.1 O Dr. Walter Arcoverde sugere à Comissão uma ação que trate 
especificamente da segurança relacionada à atividade de lavra 
na camada Bonito, já que é crescente a produção prevista nesta 
camada.  

2.2.2 O coordenador da Comissão informa ao Dr. Arcoverde que a 
Comissão dispõe de um Grupo de Trabalho relacionado com a 
segurança de teto, e que esta demanda será encaminhada ao 
coordenador do GT.   

2.3 – Vistoria conjunta 

2.3.1 O Coordenador relata que foram vistoriadas quinze empresas 
que atuam no beneficiamento de carvão, coquerias e extração 
de carvão a céu aberto. 

2.3.2 A principal deficiência encontrada foi na elaboração dos Planos 
como PCMSO e PGR que poucas empresas dispunham de plano 
pronto. Mesmo as empresas que dispunham do Plano, o mesmo 
ainda não estava devidamente priorizado e implementado. 



2.3.3 O coordenador divulgou informações preliminares do resultado 
da Vistoria conjunta, e da avaliação do desempenho dos 
auditores fiscais. 

2.3.4 O Sr. Genoir do Sindicato dos Trabalhadores de Siderópolis 
destaca que já é visível o empenho das empresas vistoriadas na 
melhoria das suas condições de trabalho. 

2.3.5 O coordenador destaca as principais deficiências observadas 
na avaliação dos auditores fiscais. 

2.3.6 Das sugestões destaca-se a necessidade do DNPM sistematizar 
o treinamento prévio aos auditores fiscais, e a manutenção de 
um médico e um engenheiro em cada equipe.   

2.4 – Relato do Seminário CIPAMIN  

2.4.1 Foram confirmadas as datas de 17 a 19 de Julho de 2002 das 13:00 
às 19:00 h, para a realização do Seminário.  

2.4.2 O folder estará disponível provavelmente na próxima semana.  

2.4.3 Foi distribuída a Programação do II Seminário da CIPAMIN.  

2.4.4 Foram distribuídas cópias da NR – 7 PCMSO e NR – 22.  

2.4.5 Ficou definido que a DRT fará a Notificação às empresas 
convocando os membros das CIPAMIN´s.  

3. Encaminhamentos 

3.1 – O secretário executivo informa que a Técnica de Segurança do Trabalho 
da SATC para a execução deste trabalho. 

3.2 – Eng. Pedro Bosse ficou de apresentar na próxima reunião a metodologia 
de controle de acidentes na Metropolitana. 

4. Proposta de Pauta para a Próxima Reunião 

Estatísticas de acidentes no setor – Tabelas da NR - 4 

Vistorias internas da CRSM 

Motores à Combustão interna no subsolo 

Contato com Dr. Albino Souza sobe pneumoconiose. 

Sem mais a ser tratado o coordenador encerrou a reunião ás 12:25h.  

Cleber J. B. Gomes 

Secretário Executivo da CRSM 
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