
19ª Reunião da Comissão Regional do Setor Mineral – CRSM

   
LOCAL: SIECESC 
DATA: 08/11/2002 
HORÁRIO: 9:30h 
PRESENTES: Conforme lista de presença anexa  

1 – Abertura 
1.1 – O coordenador da CRSM abre a reunião passando a palavra ao 

Eng. Pedro Bosse 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. Pedro Bosse, foram 
acrescentadas sugestões dos presentes e a ATA foi 
aprovada pelos presentes.  

2.2  - Informes e Sugestões  

2.2.1 Foram distribuídas pelo Coordenador Engº Luis Carlos 
Osório as estatísticas do INSS relativas ao ano de 2001 
que foram analisadas pelos presentes.  

2.2.1.1 Foram analisados os relatórios e destacadas as 
dificuldades em analisar as estatísticas oficiais. 
Foi citado como exemplo o caso da 
Cooperminas que não aparece nas estatísticas 
porque seus funcionários são cooperados não 
regidos pela CLT, não sendo computados nas 
estatísticas oficiais.   

2.2.1.2 Foi salientada a dificuldade também em 
comparar setores. Destaca-se com isso a 
necessidade da CRSM manter sua própria 
estatística, não só para a análise de 
desempenho, mas também para a atividade 
prevencionista.   

2.2.1.3 Foi também destacado o nível de informalidade 
na economia nacional que contribui para a 
distorção das estatísticas 

. 
2.2.2 Comunicada participação do Engº.Alfredo na reunião 

ordinária da CPNM que teve como pauta a NR 22 e foi 
realizada no dia 21 de outubro em Belo Horizonte – MG. e 



na reunião extraordinária realizada no dia 06 de 
Novembro de 2002 também em Belo Horizonte - MG.  

2.2.3 O Eng. Cleber informa que participou de reunião com a 
Direção da Cooperminas que manifestou grande 
interesse na resolução dos problemas apontados pela 
comissão e pediu auxílio na contratação de consultoria 
técnica para o trabalho.  

2.2.3.1 A solução apresentada foi a contratação de 
profissional para a execução do trabalho de 
subsolo, principalmente na elaboração de um 
diagnóstico detalhado da situação do circuito de 
ventilação. Concluído o mapeamento do 
circuito, o Engº Cleber Gomes, pelo SIECESC e 
o Engº Alfredo Febel, pela CRSM, prestarão 
assessoria gratuita à COOPERMINAS para 
auxiliá-los na elaboração de um plano de 
restauração da ventilação.  

2.2.3.2 Para a segunda etapa de Projeto de Ventilação 
foi sugerida a contratação dos serviços do 
Departamento de Engenharia de Minas da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que 
dispõe de pessoal capacitado, programas de 
computador e instrumentos necessários para 
tanto.  

2.2.3.3 Foi lida a correspondência da Drª Maria Goretti 
Fernandes de Sousa comunicando seu 
afastamento da Chefia do SEGUR em data 
próxima e a indicação do Servidor Roberto 
Lodetti para ocupar a função.  

2.3  - Vistorias Conjuntas  

2.3.1 Está programada para o dia 18 às 15:00h reunião para 
montagem das equipes. As vistorias serão realizadas nos 
dias 19 a 21 com três equipes, prevendo-se a vistoria de 
uma mina de subsolo por equipe por dia. No dia 22 de 
Novembro de 2002 será realizada a reunião final de 
avaliação das vistorias.   

2.3.2 Itens de Vistoria: Foi apresentado o Projeto de Manual de 
Auditorias da CRSM, elaborado pelo Grupo de Trabalho 
coordenado pela Engª Cleusa Crepaldi. Este projeto foi 
encaminhado e aprovado pela CNPM no tocante aos itens 
de verificação ficando pendente alguns ajustes no roteiro.  



2.3.3 Foi definido nesta reunião que será utilizada nesta 
vistoria a lista de verificações proposta no Manual.    

3 Plano de Ação.  

3.1 Será abordado na próxima reunião o Plano de Ação para o ano de 
2003.  

3.2 O encontro sobre Brigadas de Emergência será realizado na sexta-
feira dia 22 de Novembro após a reunião de avaliação das vistorias 
conjuntas, aproveitando a presença dos auditores fiscais.  

3.3 O curso de PGR previsto para este ano não pôde ser realizado e 
deverá ser incluído na programação do próximo ano.   

4 Próxima Reunião  

4.1  - Data da próxima reunião – 06/12 as 9:00h  

5 Pauta Proposta  

Planejamento para 2003 
Processo Investigatório – COOPERMINAS 
Assuntos Gerais   

Sem mais a tratar encerramos a reunião às 12:15h    

Cleber José Baldoni Gomes 
Secretário Executivo 
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