
23ª Reunião da Comissão Regional do Setor Mineral – CRSM 
 
LOCAL: SIECESC 
DATA: 11/04/2003 
HORÁRIO: 9:30h 
PRESENTES: Conforme lista de presença anexa 
 
1 – Abertura e Informes 

 
1.1 – O coordenador da CRSM Engº Luis Carlos Osório não compareceu à 

reunião em função de sua viagem para participar da reunião da 
Comissão Nacional Permanente do setor mineral em Belo Horizonte, 
sendo a reunião conduzida pelo novo Coordenador Sr. Roberto Lodetti. 

 
 

1.2 – O Engº Cleber fez um relato sobre sua participação na reunião 
marcada pelo novo Delegado Regional da Santa Catarina, Sr. Odilon 
Silva. O novo Delegado Regional fez um relato sobre Comissão 
Sindical, o Fórum Nacional do Trabalho para Atualização da Legislação 
e apresentou suas metas a frente da DRT. O Engº Cleber fez-lhe um 
relato do trabalho da CRSM, formalizando um convite para ele 
participar de reunião da CRSM.  

  
2 - Pontos da Pauta 

 
2.1 - Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior; 
 

2.1.1 A Engª Msc. Cleusa procedeu à leitura da ATA da reunião 
anterior, que foi aprovada com ressalvas ao item 2.3 que será 
complementado e submetido à aprovação na próxima 
reunião. 

2.1.2 O Secretário Executivo do SIECESC, Engº Fernando Zancan 
informa do Seminário Internacional do Carvão Mineral a ser 
realizado na Câmara dos Deputados nos dias 27 e 28 de 
Maio em Brasília. Neste seminário o Sr. Arnoldo Mattos será 
convidado a falar em nome da Comissão - CRSM para relatar 
a experiência desta forma de acompanhamento da aplicação 
das Normas – NR 22.  

 
2.2 – Discussão relativa ao cumprimento do item 22.37.1 da NR 22. 

 
O Engº Fernando Zancan coloca que o setor aceita o cumprimento da 
norma para fornecimento da alimentação direta, não aceitando o 
pagamento sob forma de vale ou qualquer outra que venha a ser 
considerada como remuneração. 
 
O Sr. Roberto Lodetti sugere que seja prorrogado por mais sessenta 
dias o prazo dado às empresas para o cumprimento da notificação, que 
o grupo de trabalho continue atuando e que logo que tenha uma 
proposta, que o assunto volte a ser discutido na CRSM. Paralelamente 



a isto o assunto deverá ser discutido com a Comissão Nacional pois 
talvez o encaminhamento aponte para uma alteração ou adaptação da 
Norma. 
 
O Sr. Genoir salienta que a Comissão Regional do Setor Mineral é o 
foro para a discussão da forma com que o Item da norma deverá ser 
cumprido, e que na medida que sejam imposta qualquer condição de 
forma unilateral, perde o sentido a negociação no âmbito da CRSM, e 
que espera que não seja esta a posição do Sindicato Patronal. 
 
O Dr. Luiz C. Nuernberg coloca que a Norma pode ser cumprida sem 
maiores problemas, no que foi questionado pelo Engº Cleber. 
 
O Sr. Ailson questiona se alimentação “in natura” é a melhor opção para 
o cumprimento do item NR 22.37.1 

 
Após prolongado debate em torno do assunto foram acordados os 
seguintes encaminhamentos. 
 
Prorrogação de prazo dado às empresas por mais 60 dias. 
 
O grupo de Alimentação composto pela Engª Cleusa Crepaldi, Engº 
Cleber Gomes, Sr. Arnoldo Mattos, Sr. Valdemar Mariotti, Sr. José 
Carlos Bittencourt, Sr. Antônio César Scarqui, Sr.Ivan Westhphal, Sr. 
Genoir dos Santos, Sr. Eduardo Neto, Sr. Cecílio Bernadino, Sr. Ailson 
Tournier acrescidos do Advogado Edy Wilson Biava, a Nutricionista 
Michele Michels e Engº Luiz Donizzetti continua a trabalhar, 
apresentando um relato do andamento à comissão na próxima reunião. 
Que este grupo se reunirá no próximo dia 22/4/2003 às 14:00 h no 
SIECESC, ocasião em que deverá comparecer a nutricionista da SATC. 
 
O Sr. Roberto Lodetti salienta que a diretriz do MTb da ênfase à 
segurança alimentar. 
 

 
2.2 Definição da Coordenação da CRSM 
 

O Sr. Roberto Lodetti aceitou o convite para assumir a coordenação 
da Comissão Regional do Setor Mineral. Deverá ser reeditada a 
portaria de reestruturação da CRSM. 
 
 

2.3 Planejamento para 2003. 
 

Curso de PGR – Programação da CANPAT 2ª semestre 
 
Seminário CIPAMIN – 2ª Quinzena Julho 2003: Alimentação do 
Trabalhador, Proteção auditiva, Estatísticas de Acidentes do Setor, 
tema proposto pelos trabalhadores, DNPM, representante da Comissão 



Nacional, competição CIPA repensada. – Próxima Reunião será 
apresentado relato pelo GT. 
 
Vistorias Internas: Agosto. 
 
Vistorias Conjuntas: Na reunião do dia 09 será planejada a vistoria. A 
vistoria será conduzida de 12 a 16 de Maio e Outubro. 
 
Grupo de Trabalho de alimentação após a conclusão de suas tarefas 
assumirá esta incumbência sobre Brigadas de Resgate e Planos de 
Emergência 
 
Atuação na CNSM – Comissão Nacional do Setor Mineral 
 
Estatísticas da CRSM – Apresentação no seminário CIPAMIN 
 

 
 

2.4 Relato do Grupo de Trabalho da Cooperminas 
 

O Engº Cleber fez um relato das constatações das duas auditorias 
realizadas na Mina 03 da COOPERMINAS e fez a leitura dos 
relatórios das Auditorias realizadas. 
 
O Engº Donizetti fez comentários sobre o andamento do trabalho de 
recuperação do circuito de ventilação e do escoramento do teto nas 
galerias de trajeto de pessoal. Informou que o ritmo do trabalho está 
acelerado, mas que ainda existem muitos metros de galerias a serem 
escorados e que a melhoria definitiva da ventilação só se dará na 
medida em que as galerias sejam completamente limpas e não 
somente rebaixado o caimento como acontece ainda hoje. 
 
O Engº Alfredo manifesta a preocupação da vida útil do painel hoje em 
lavra, tendo em vista que o prazo concedido à Cooperminas deverá 
ser suficiente para a adequação das condições do painel hoje em 
lavra, mas não para a recuperação do circuito até o fim da mina onde 
deverão ser retomados os trabalhos num futuro próximo. 
 
O Engº Donizetti reconhece a preocupação do Engº Alfredo e salienta 
que estão sendo envidados esforços para que o cronograma seja 
cumprido no menor prazo possível, e que ainda não dispõe de uma 
estimativa exata da vida útil do painel hoje em lavra em função do 
desconhecimento da extensão da intrusão de diabásio na camada de 
carvão na frente da área hoje em desenvolvimento. 
 
O Dr. Luiz Carlos R. Ferreira informa que está atento ao 
desenvolvimento dos trabalhos na Cooperminas e que analisará com 
detalhe os relatórios das Auditorias encaminhados pela CRSM. 
Salienta que em função da reestruturação interna do MPF o grupo de 
Meio Ambiente foi reduzido para quatro procuradores, o que talvez 



impossibilite sua presença em todas as reuniões, mas que será 
sempre priorizada a atuação do Ministério Público nesta Comissão.  

 
 

 
4. Próxima Reunião 

 
Data da próxima reunião – 09/05/2003 as 9:00h 

 
    
      5. Pauta Proposta 
 

Programação das Vistorias Conjuntas  
Resultados da Auditoria na Cooperminas 
Discussão e Acordo para prazos e formas de cumprimento do item 22.37.1 
da NR-22. (Cleusa, Genoir, Mariotti, Pedro e Ivan proposta).  

 Definição do Coordenador da Comissão.  
 

Sem mais para tratar encerramos a reunião às 12:45h 
 
Cleber José Baldoni Gomes 
Secretário Executivo 


