20ª Reunião da Comissão Regional do Setor Mineral – CRSM

LOCAL: SIECESC
DATA: 06/12/2002
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. Dario Moraes de Almeida do DNPM, que registrou a presença
do Prof. Gerard Verraes, coordenador do CESSEM – Centro de
Estudos Superiores em Segurança e Meio Ambiente na Mineração,
da Escola de Minas de Ales na França.
V
1.2 - O professor Verraes fez uma breve descrição de sua instituição e
do curso, que tem doze anos de existência e formou 135 alunos de
40 paises, entre eles vários brasileiros. Deste curso formaram o
Eng. Cleber e o Eng Dario, membros desta Comissão.
F
1.3 O Prof. Verraes descreveu a experiência de grupos de resgate
implantados na França. Estes grupos permanentes formados por
trabalhadores de diversas minas está permanentemente em
treinamento.
1.4 O Eng Cleber fez relato das condições históricas da mineração
que levaram a uma década perdida em função da crise econômica
que se abateu sobre o setor no período de 1986 a 1996.
F
1.5 Foram feitos informes sobre o andamento do trabalho da
restauração da ventilação na COOPERMINAS.
T
1.6 O Sr. Genoir, com preocupação, informa que foram demitidos 16
funcionários na Carbonífera Belluno. Alguns dos demitidos
encaminharam ao Sindicato dos Trabalhadores de Siderópolis
suspeitas de que as demissões teriam sido feitas em represália à
atuação da CRSM.
1.7 O Eng. Otaviano citou problemas geológicos, e esclarece que a
empresa sempre cumpriu com as determinações das fiscalizações.
1.8 O Eng Cleber citou o panorama de contrato e fornecimento de
carvão para o próximo ano que deverá reduzir de 250 para 200 mil
toneladas por mês.
1.9 O Dr. Luiz Ferreira Procurador do Trabalho salienta a importância
do relato do Sindicato que manifesta a sua preocupação, sem
acusação, para que o trabalho da Comissão seja cada vez mais
fortalecido.

2 - Pontos da Pauta
2.1 - Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior;
2.1.1 Durante a leitura da Ata da 19ª Reunião pelo Eng.
Otaviano, foram acrescentadas sugestões dos presentes
e a ATA foi aprovada pelos presentes.
2.2 - Caso da Cooperminas
2.2.1 Sobre a questão da ventilação.
2.2.1.1

O Sr. Arnoldo Mattos presidente da Federação
dos Trabalhadores na Indústria Carbonífera
propôs que os Engenheiros da CRSM realizem
uma reunião com a Direção da Cooperminas
para avaliara o andamento do trabalho.

2.2.1.2

O Dr. Luiz Carlos Ferreira procurador do
Ministério Público do Trabalho diz que
necessitamos da definição de ações concretas
para a solução do problema da Cooperminas.
Salienta que o foro da CRSM é o local adequado
para tratar estas questões porque tem uma
abrangência maior do que uma Comissão
Tripartite, abrigando em, as principais entidades
interessadas no setor mineral. Diz que o
Ministério Público espera contar com o apoio da
CRSM na definição das questões técnicas
envolvidas no problema, sobretudo na definição
de metas e prazos.

2.2.1.3

O Engº Otaviano da ACEM lembra que o
mapeamento
é
fundamental
para
o
conhecimento do problema, e que a distâncias
das frentes de serviço determinará o tempo de
execução dos trabalhos de recuperação do
circuito de ventilação.

2.2.1.4

O Sr. Ivan Westphal, Presidente do Sindicato
dos Mineiros de Criciúma propõe que o
Ministério Público realize uma reunião com a
Direção da Cooperminas, e que nesta ocasião se
apresente os dados técnicos e os projetos para
a solução de seu problemas.

2.2.1.5

O Engº Dário listou as 17 exigências formuladas
pelo DNPM a Cooperminas e deu a conhecer o
andamento do Processo.

2.2.1.6

O Engº Cleber alerta que o tempo está passando
pois a auditoria da CRSM foi realizada em
24/09/2002, e a vistoria conjunta realizada em
25/11/2002 constatou que os problemas ainda
não estavam eliminados.

2.2.1.7

O Sr. Arnoldo Mattos entende que devem ser
priorizados os trabalhos de ventilação e
escoramento de teto.

2.2.1.8

O Sr. Celso do INSS entende que as soluções
devem ser adotadas o mais rápido possível.

2.2.1.9

O Dr. Luiz Carlos Ferreira marcará uma
audiência
para
o
dia
09/01/2003
em
Florianópolis, ocasião em que comparecerão
membros da CRSM que atuarão como
assessores do Procurador na definição dos
aspectos
técnicos.
Nesta
reunião
a
COOPERMINAS apresentará um plano de ação
para a solução de seus problemas emergenciais
e serão definidos prazos para a implantação das
obras saneadoras.

2.3 Planejamento para 2003.
A discussão do caso Cooperminas se prolongou por um tempo
maior do que o previsto de maneira que o assunto do
Planejamento das Atividades da Comissão Regional do Setor
Mineral para o ano de 2003 será realizado na próxima reunião.

3 Próxima Reunião
Data da próxima reunião – 07/02 as 9:00h
4 Pauta Proposta
Planejamento de Atividades da CRSM para o ano de 2003
Resultados da Audiência da Cooperminas

Sem mais para tratar encerramos a reunião às 12:35h
Cleber José Baldoni Gomes
Secretário Executivo
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