
ATA DA 15º REUNIÃO DA COMISSÃO REGIONAL DO SETOR MINERAL

   
Data: 05 de julho de 2002. 
Local: SIECESC  
Horário: das 9:00 horas às 11:30 horas. 
Presenças: conforme assinaturas na lista de presenças.   

1 -   Abertura e informes:  

1.1 - O Eng. Cleber, Secretário Executivo da CRSM, presidiu a reunião.  

    1.2 - Dando início a reunião o Eng.Cleber, comunicou que o Eng. Luiz Carlos, 
presidente desta comissão, não esta presente pois encontra-se em gozo de ferias.  

2. Pontos de Pauta:  

   2.1 - Lida a ata da 14º reunião da CRSM, a mesma foi aprovada.  

         3 – Informes:  

3.1 - Considerando que as convocações via e.mail não estavam muitas vezes 
chegando aos membros da CRSM, a secretaria passou a adotar a sistemática de 
convocar via FAX, com solicitação de retorno confirmando o recebimento. 
A secretaria recebeu apenas retorno de três membros da comissão confirmando a 
convocação, da mesma forma a Nitro-química e o Ministério Público do Trabalho, 
informaram que não poderiam estar presentes nesta reunião.  

3.2- Foi confirmado para a próxima terça feira às 16:00 horas no auditório nº61 da 
SATC, a palestra do Geol. Mauri Lopes Pereira, que apresentará o tema “”Sistemática de 
Classificação e Instrumentação de Maciços Rochosos”. 
Tal evento, terá como patrocinadores, a Carbonífera Rio Deserto com as passagens, o 
SIECESC com a hospedagem, a ACEM com a alimentação e a ENGEX com as 
facilidades de seu escritório. 
O Eng. Otaviano, presidente da ACEM, distribuiu os convites para as entidades 
presentes, já os profissionais receberam os convites em seus domicílios.  

3.3- O Eng. Cleber, informa que revisando as atas das reuniões anteriores da 
CRSM, não encontrou registros de que houvesse sido criado pela comissão um grupo de 
trabalho para estudos dos temas Escoramento e Contenção de Tetos., apenas numa 
reunião foi proposto que o GT composto pelo Eng. Flávio, Geol. Dario, Eng. Otaviano, 
Eng. Pedro, Engª Cleusa e Sr Ivan criado para estudo dos sanitários de subsolo, também 
se ativessem a este tema do escoramento.  

3.4- A Engª Cleusa, informa que em função do acidente ocorrido em Lauro Müller, 
não compareceu a Seminário Nacional Sobre Segurança na Mineração que aconteceu em 
Belo Horizonte-MG.  

3.5- Sobre o Seminário CIPAMIN, a Engª Cleusa trouxe as seguintes informações: 
      1º a DRT, não ira mais patrocinar a impressão dos convites; 



      2º o custo total do Seminário esta orçado em R$1.000,00;          
3º  O Eng. Luiz Carlos, ficou de enviar fax para todas as mineradoras, 

comunicando que a participação no curso de seus cipistas, é obrigatória para atendimento 
do disposto na NR 22.          

4º  Os trofeus para os vencedores da gincana, serão ofertados pelos 
Sindicatos dos Trabalhadores de Criciúma, Sideropolis e Lauro Müller.  

3.5- O Eng. Cleber, sugeriu que a Engª Cleusa, agenda-se uma reunião com o Sr 
Valcir, Diretor Financeiro do SIECESC, para que a entidade assumi-se os custos do 
evento e posteriormente repassa-se os mesmos aos seus associados.  

3.6- O Eng. Cleber, informa que na próxima segunda feira, uma repórter irá fazer 
entrevistas sobre o tema dos Índices de Acidentes na Mineração, recentemente tornados 
públicos pelas autoridades, para publicar na próxima edição do Jornal do SIECESC.  

3.7- A Engª Cleusa informa que o pessoal da SATC que coleta amostras, reclamou 
que as caixas de embarque da Castelo (Boa Vista) e da COOPERMINAS, estão 
necessitando de uma reavaliação com relação a segurança.  

3.8- O Eng. Bosse, informa que em medições recentes, constatou que os índices 
de CO na descarga de motores a gasolina e a gás comparados com motores a óleo diesel 
são respectivamente 82%  e 180% superiores. A CRSM deverá alertar as empresas do 
cumprimento da NR 22 no que tange ao uso do combustível diesel no subsolo.  

4- Encaminhamentos:  

    4.1- Na próxima reunião de 02 de agosto deverá ser definido as datas que 
ocorreram as vistorias da CRSM, afim de avaliar como esta o processo de adequação a 
nova NR 22.   

   4.2- Ficou acordado que estas vistorias seriam feitas com o acompanhamento do 
pessoal de Segurança e Engenharia do Trabalho das Empresas vistoriadas, o objetivo 
dos membros da comissão é o de auxiliar os profissionais da empresa no cumprimento da 
nova lei, bem como o de situar a empresa  em relação as suas pares no atendimento da 
legislação. Por sugestão da Engª Cleusa os membros da CRSM, estaram identificados 
por um cracha emitido pela secretaria da comissão.  

  4.3- Os presentes elegeram para serem vistoriados nesta ocasião as seguintes 
minas: Mina Barro Branco da Rio Deserto, Mina 3 da COOPERMINAS e Mina Encosta da 
Carbonífera Beluno.    

Sem mais a discutir o Secretario Executivo deu por encerrada a reunião.   
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