
                                   17ª Reunião da Comissão Regional do Setor Mineral - CRSM

  
LOCAL: SIECESC 

DATA: 13/09/2002 

HORARIO: 9:30 h 

PRESENTES: Conforme lista de presença anexa  

1 - Abertura  

1.1 – O coordenador da CRSM abre a reunião passando a palavra ao 
Eng Alfredo para proceder a leitura da Ata da Reunião passada. 

2. Pontos de Pauta 

2.1 – Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior; 

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

2.1.2 Foi iniciada a partir da leitura da Ata a discussão 
sobre o acesso da CRSM as CAT para poder elaborar 
as estatísticas internas da comissão  

2.1.3 Foi encamInhado ofício da CRSM ao INSS solicitando 
o acesso às informações de acidentes, o que está 
sendo analisado pela gerencia regional do INSS. Foi 
salientada a necessidade de buscar todas as 
informações nas agências regionais.  

2.2 – Informes e Sugestões; 

2.2.1 Foi sugerido pelo AFT Lodetti que a fiscalização do 
MTB notifique as empresas no sentido que as cópias 
das CATs emitidas seja encaminhada diretamente 
cópia  da empresa a CRSM.  

2.2.2 O eng. Pedro Bosse salienta o caso de muitos 
acidentes a CAT emitida pela empresa não é 
entregue pelo funcionário ao INSS. 

2.2.3 Será exigida pelo MTB cópia das CATs emitidas 
pelas empresas não é entregue ao funcionário do 
INSS.  

2.2.4 A Cooperminas não emite CAT e sim relatório à 
seguradora, por ser uma cooperativa e não um 
empregador normal.  



2.3  – Relato das Vistorias Internas 

2.3.1 O sr. Genoir relata que o Grupo de Trabalho de 
Eletrecidade concluiu por ações imediatas que 
poderiam ser adotadas para reduzir os riscos 
causados pela eletrecidade, e questiona se as 
informações foram repassadas às empresas.   

2.3.2 Foi levantado o questionamento sobre a autonomia 
da CRSM ( secretaria executiva ) de encaminhar 
diretamente a quem de direito os encaminhamentos 
definidos nas reuniões ordinárias.  

2.3.3 A eng. Cleusa  relatou as dificuldades encontradas 
em reunir os membros  para executar todas as 
vistorias previstas. Ressalta a importância das 
vistorias e que pode ser observado o efeito positivo 
da visita . Destaca que foram bem recebidos mas que 
os problemas em não ter todos os membros juntos 
pode levar ao descrédito da CRSM.    

2.4 - Relato do caso de infração de mineradora por causa de falta de 
sinal sonoro  

2.4.1 - Colocando em pauta  a consulta feita por uma empresa 
mineradora sobre a posição da CRSM com relação ao AUTO DE 
INFRAÇÃO aplicado pelo Auditor Fiscal do Trabalho que ao observar da 
inexistência de sinal sonoro no M.T estaria caracterizada a inobservância do 
item 11,5 da NR 22.  

A CRSM, após prolongados debates firmou a seguinte posição :  

a) a carregadeira frontal MT, não deve ser considerada 
equipamento de grande porte, até porque MT é a 
abreviação de “ micro trator”;  

b) a manobra no sentido de recuo, na frente, serve apenas 
para reposicionar para melhor enchimento da caçamba 
e espaço para giro,ou seja na operação não ocorre o 
deslocamento em ré;  

c) o equipamento por ser de pequeno porte, permite seu 
giro sobre seu eixo, dentro do espaço confinado na 
galeria;  

d) dentro da galeria em que estiver operando o MT, só é 
permitida a presença do cabista, enquanto o MT estiver 
trabalhando. O cabista atua também como fiscal de 
acesso à galeria de trabalho;  



e) a CRSM irá oportunamente fazer consulta a CPG-NRM 
pois este assunto tem características eminentemente 
técnico operacionais de mineração, para que defina nos 
“cadernos técnicos” previstos na NRM, o que 
caracteriza maquina de pequeno e grande porte, e 
classifique equipamentos como MT, bobcats e LHD 
Toro;  

f) O plenário autorizou a secretária executiva da CRSM a 
expedir correspondências com a posição adotada por 
esta CRSM.   

4. Proposta de Pauta para a Próxima Reunião 

Relatório das Auditorias Internas 

Vistorias Conjuntas 

Manual de Vistorias.  

Sem mais a ser tratado o coordenador encerrou a reunião ás 12:45h.   

Cleber J. B. Gomes 

Secretário Executivo da CRSM 
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