18ª Reunião da Comissão Regional do Setor Mineral – CRSM

LOCAL: SIECESC
DATA: 11/10/2002
HORÁRIO: 9:00h
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 da Pauta
2.1 - Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior;
2.1.1 Durante a leitura da Ata pelo Eng. Alfredo, foram
encontrados alguns erros e corrigidos. A partir do item
2.3 houve um problema de impressão e também um lapso
apresentando tópicos já discutidos em reuniões
passadas. Devido aos problemas ocorridos, os presentes
resolveram refazer a leitura da Ata 17 (já com as devidas
correções) na próxima reunião.
2.2 - Informes e Sugestões
2.2.1 Foi lida a correspondência comunicando a ausência do
Sr. Antônio da Luz (ACATEMI).
2.2.2 Correspondência do Ministério Público do Trabalho
convidando o Eng. Cleber a participar de reunião
ordinária da CPNM que terá como pauta a NR 22 e será
realizada no dia 21 de outubro de Belo Horizonte – MG.
Esta correspondência foi encaminhada ao presidente do
SIECESC Dr. Hülse.
2.2.3 O Eng. Luiz Carlos informa que houve algumas alterações
na NR 22, segundo a Portaria n.º 27. Foi repassada cópia
das alterações aos presentes.
2.3 - Relato da Vistorias Internas
2.3.1 Foi lido o relatório da vistoria interna da Comissão
Regional do Setor Mineral, na Mina 03 da Cooperminas,
pelo Sr. Genoir onde foi constatado que o maior problema
era a ventilação de mina.

2.3.2 O Geólogo Dario fez uma crítica a um determinado
parágrafo do relatório onde estava escrito que o DNPM
teriam
a
obrigação
de
autuar
as
eventuais
irregularidades. Ele disse que o DNPM tem a obrigação de
fiscalizar. Disse que estão comentando que o DNPM está
agindo de forma diferenciada entre as empresas, ou seja,
é mais rigoroso com alguns do que com outros. O
representante do DNPM ressaltou que os itens relativos
às necessidades de melhorias na Cooperminas já
constam do relatório de vistoria realizada no dia 11 de
Julho de 2002 do Departamento e que este órgão
analisará as providências da cooperativa relativas ao
cumprimento das exigências.

2.3.3 O Eng. Pedro Bosse salienta que a CRSM foi indicada
somente para verificar e orientar, não para fiscalizar.
2.3.4

O Sr. Ailson comenta que a partir da vistoria da CRSM,
foram feitas melhorias na empresa.

2.3.5 O Sr. Ivan comenta da importância e do poder da
Comissão em reforçar a necessidade de melhorias junto a
empresa.
2.3.6 O Sr.Antônio Bazzi faz um comentário geral de tudo que
foi falado sobre a vistoria e salienta a importância da
Comissão na melhoria das condições de segurança e
trabalho na região.
3 Inspeções
3.1 - Na vistoria de segunda-feira (dia 14/10) as 16 h estarão presentes
as seguintes pessoas: Eng. Cleusa – SIECESC, Sr. Marioti – Sind.
Mineiros de Lauro Muller; Eng. Pedro Bosse – SIECESC; Sr. Genoir
– Sind. Mineiros Siderópolis; Sr. Ailson – Sind. Mineiros Criciúma;
Sr. Ivan – Sind. Mineiros Criciúma; Eng. Paulo – Cooperminas.
3.2 - Manual de Procedimentos de Auditoria
3.2.1

Foi solicitada a elaboração de um documento até final de
outubro. Esse documento será parte integrante de um
manual de procedimento de abrangência nacional.

3.2.2 Dispor de documentos com os procedimentos que as
empresas estão aplicando, para ajudar na compilação e

elaboração de um manual padrão. Foi convidado aos
presentes a participarem.

4 Próxima Reunião
4.1 - Data da próxima reunião – 08/11 as 9:00h
5. Pauta
Relatório dos Grupos de Trabalho
Leitura e Aprovação da Ata da reunião anterior
Vistorias Conjuntas da DRT e CRSM
Assuntos gerais
Plano de ação 2003
Sem mais a tratar foi encerrada a reunião às 12:30h

Evandro Favaretto dos Santos
P/ Secretário Executivo
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