
Ata da 24ª Reunião da Comissão Regional do Setor Mineral – CRSM 
 
LOCAL: SIECESC 
DATA: 09/05/2003 
HORÁRIO: 9:30h 
PRESENTES: Conforme lista de presença anexa 
 
1 – Abertura e Informes 

 
1.1 – O Coordenador Sr. Roberto Lodetti abre a reunião com informe de 

que foi feito um termo de notificação para as empresas que ainda não 
tinham entregue as CAT’s de 2001 e 2002 e documento de prorrogação 
de prazo por 60 dias da notificação do cumprimento da alimentação aos 
trabalhadores de subsolo. Em seguida passou para a leitura da Ata. 

 
1.2 – O Engº Cleber relata a dificuldade na transcrição da fita gravada na 

ultima reunião, de forma que a Ata da 23ª Reunião deverá 
provavelmente sofrer uma complementação que demandara a sua re-
leitura na 25ª Reunião. 

 
1.3 – O Engº Cleber consulta os presentes sobre a necessidade de 

transcrever com detalhes os debates do que foi tratado sobre a 
alimentação, no que foi decidido pela maioria que a essência da 
discussão está suficientemente descrita e que não será necessária 
complementação. 

 
1.4 - O Engº Luiz Osório relata que Comissão Nacional Permanente da 

Mineração se reuniu com a visita do coordenador geral do 
Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador - DSST, Sr. 
Camilo Costa que fez uma explanação geral sobre o andamento das 
comissões de negociação dentro do Ministério do Trabalho. Disse que 
haveria uma reestruturação das comissões nacionais tripartites 
buscando uma reavaliação do que justifica o andamento destas 
comissões, na ocasião, numa discussão intensa, foi salientada a 
importância da Comissão da Mineração. Segundo o Engº Luiz as novas 
diretrizes nacionais não devem interferir no andamento das Comissões 
Regionais. O Engº Luiz diz que foi feito registro em Ata a importância 
da CNPM e que o DSST defenda o fortalecimento desta Comissão.      
 
Foi salientada também a dificuldade de manter a representação dos 
trabalhadores na CNPM em função da transferência da maioria dos 
representantes dos trabalhadores para o governo, o que num aspecto 
fortalece a manutenção da Comissão.  

 
1.5 - O Engº Cleber salienta que por ocasião da vinda do Diretor Geral do 

DNPM – Dr. Miguel Cedraz Nery a Criciúma, o SIECESC externou a 
preocupação e o pleito de que também a Comissão Permanente de 
acompanhamento das Normas Regulamentadoras da Mineração, 
criada no governo passado, seja mantida e fortalecida pela atual 
direção do DNPM. Salientou também o SIECESC que a questão do 



Meio Ambiente na mineração poderia e deveria ser tratada da mesma 
forma que a questão da segurança é tratada. 

  
1.6 – O Engº Luiz informa que a DRT está implantando no estado o Comitê 

Sindical em SC, que atende a duas diretrizes do Mtb, uma para 
acompanhamento e avaliação das ações da fiscalização, e outra para 
fazer a discussão no estado da reforma trabalhista. Na terceira semana 
de Julho está previsto um Seminário Estadual para discussão da 
reforma da legislação trabalhista. Segundo o Sr. Lodetti a idéia é de 
fazer 05 Seminários regionais, um em cada sub-delegacia o que 
dependerá da disponibilidade de recursos.     

 
1.7 – Informe do GT de Alimentação. 

 
A Engª Cleusa procedeu à leitura da ATA da Reunião do GT que foi 
enviada a todas as empresas para análise e sugestões.  Foi visitada a 
Carbonífera Metropolitana com a nutricionista Michele Michels que 
verificou “in loco” as condições de alimentação dos trabalhadores. A 
nutricionista entregou um relatório que foi discutido no GT. Após a 
elaboração, a ATA da reunião do GT do dia 22 de Abril, o relatório da 
nutricionista, as informações da nutricionista mais uma estimativa de 
custo para o fornecimento da alimentação foram encaminhadas a 
todas as empresas mineradoras para análise e parecer das Diretorias 
e das assessorias jurídicas. Encaminhada também aos trabalhadores 
através dos Sindicatos. O Sr. Arnoldo solicita que qualquer sugestão 
gerada na CRSM seja encaminhada para negociação, de forma a 
buscar todas as possibilidades para o melhor cumprimento do item 
22.37.1 da NR. 
 
O Sr. Arnoldo solicita que os mineradores se manifestem com a 
devida antecedência de forma que os encaminhamentos possam ser 
discutidos adequadamente e que haja tempo para a devida 
negociação. Foi estipulado o prazo para manifestação até a próxima 
reunião da CRSM no dia 13 de junho de 2003. 
 
O Sr. Lodetti informa que independentemente da forma adotada pela 
empresa para o fornecimento da alimentação, desde que haja 
inscrição no PAT não há encargos de qualquer espécie. Porém é 
necessária uma discussão pois se for adotada outra forma que não a 
alimentação pronta para o trabalhador deve haver a readequação 
deste item da norma, de forma a que fique bem claro que o item está 
sendo cumprido. A legislação preserva o acordado ante o legislado. 
 
O Sr. Arnoldo propõe um encaminhamento de que as empresas 
consultem suas acessórias jurídicas e o Ministério do Trabalho para 
dirimir as dúvidas.    

  
2 - Pontos da Pauta 

 
2.1 - Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior; 



2.1.1 O Engº Cleber procedeu à leitura do Item 2.3 da Ata da 22ª 
Reunião que foi aprovado por unanimidade. 

 
2.1.2 O Engº Alfredo procedeu a leitura da ATA da 23ª da reunião 

anterior, que foi aprovada com ressalvas ao item 2.4 que será 
complementado e submetido à aprovação na próxima 
reunião. 
 

2.2 – Relato GT do 3º Seminário CIPAMIN 
 

O Sr. Genoir procedeu à leitura da proposta de Programação do 
Seminário CIPAMIN, da qual participaram na elaboração além dos 
membros do GT os presidentes e vice-presidentes das CIPAMINS. 
 
Houve discussões e sugestões para o aprimoramento do mesmo 
pelos presentes, principalmente no tocante à competição das 
CIPAMIN, aprovando a programação na sua íntegra. As datas foram 
fixadas para o dia 16 a 18 de Julho. 
 
Haverá uma recepção pela banda da SATC e abertura pelo bispo da 
Diocese de Criciúma. A partir daí prossegue a programação conforme 
o folder em anexo, com palestras nos temas de eletricidade, 
ergonomia e explosivos, apresentação de teatro, coral e desfile de 
EPI além da competição da CIPAMIN que será realizada todos os 
dias, acumulando a pontuação para apontar a CIPAMIN vencedora. 
 
Foi salientada a necessidade da participação e da permanência dos 
membros da CIPAMIN em todos os eventos programados, por tratar-
se de uma ação formal de treinamento. 
 
Foram discutidas as estimativas de custos para a elaboração do 
Seminário que será bancado pelo SIECESC, DRT e Sindicatos dos 
Mineiros. O Sr. Lodetti vai verificar a disponibilidade de recursos da 
DRT para bancar custos do Seminário. O SIECESC deverá receber 
uma estimativa dos custos para poder fazer uma programação de 
repasse às mineradoras. 
 
Foi colocado pelo Engº Cleber de que deveriam ser feitas mais cópias 
das fitas dos seminários anteriores, e que se pense em fazer uma 
edição deste material, transcrever os dados mais importantes e 
compilar o material para servir de divulgação do trabalho da CRSM e 
para treinamento dos trabalhadores nas empresas e sindicatos.   
 
O Engº Cleber também coloca que todas estas iniciativas do governo 
na criação de instâncias de negociação como Comitês de Bacias, 
Comissão Nacional e Comissão Regional são louváveis, porém 
dependem exclusivamente da boa vontade das instituições 
participantes e de seus membros, já que não são disponibilizados 
recursos de espécie alguma para fazer frentes as despesas, por mais 
corriqueiras que sejam, inevitáveis e indispensáveis para o bom 



funcionamento dos mesmos. Sugere que os representantes 
governamentais levem estas considerações aos seus respectivos 
organismos para incitar a discussão a respeito do assunto.  

 
2.2 Relato do Grupo de Trabalho da Cooperminas 

 
O Sr. Ivan, coordenador do Grupo de Trabalho passa a palavra ao 
Engº Cleber que inicia o relato da Terceira vistoria realizada no dia 24 
de abril de 2003 lendo a integra da minuta do relatório. 
 
O Engº  Donizetti salienta, comentando o relatório, das dificuldades de 
adequação da planta de trabalho tendo em vista a dificuldade de 
acesso à maioria dos locais da mina em função da enorme quantidade 
de caimentos existentes. O Engº Cleber destaca que a confecção do 
mapa de forma fiel deve ser realizada em compasso com o 
desenvolvimento da lavra, sendo que existem informações que dizem 
que as plantas não são atualizadas devidamente. 
 
O Sr. Ivan destaca que o relatório hoje apresentado deve se restringir 
às condições da mina e aos avanços existentes por ocasião da última 
vistoria, não se referindo a condições hoje vigentes na mina em 
função dos últimos eventos ocorridos na COOPERMINAS. 
 
O Engº Cleber salienta que as condições da atmosfera da mina 
mostram que a situação está dentro do aceitável, porém muito 
próximo do limite, de forma que qualquer situação anômala, como 
incêndio ou caimento de teto, pode provocar uma condição de 
ventilação inaceitável. Destaca nesta e em vistorias anteriores foram 
constatadas sensíveis melhorias no ambiente de trabalho, porém foi 
manifestada pelos membros do Grupo de trabalho a preocupação pela 
estabilidade do maciço em vários locais da mina. 
 
O Sr. Lodetti salienta a ausência do Procurador do Trabalho nesta 
reunião e que ele provavelmente não deverá participar da Vistoria 
conjunta, de forma que nós devemos fazer o registro e encaminhar 
estas ATAS para que o Procurador bem informado possa acompanhar 
o andamento das próximas reuniões. A empresa deverá fazer 
solicitação formal de prorrogação de prazo, com justificativa técnica 
caso seja necessário. O nosso objetivo enquanto Comissão é deixar 
os fatos registrados. 
 
O Engº Donizetti informa que o fundo da mina está sendo evacuado, 
não será mais utilizado em função da manifestação de instabilidade 
ocorrida em 26 de abril e que está instalando monitoramento para 
entender o que está acontecendo com os pilares da mina. 
 
O Geólogo Dario salienta que a empresa no dimensionamento de 
pilares feito por ocasião do projeto da mina deve levar em conta a 
possibilidade de queda posterior do teto imediato, já que a variação da 
altura do pilar afeta negativamente a sua resistência. 



 
Após longa discussão, a CRSM aprovou por unanimidade a íntegra do 
relatório apresentado.    
 

2.3 Vistorias conjuntas da CRSM  
 

O Sr. Lodetti informa aos presentes a programação para a vistoria 
conjunta que será realizada na próxima semana (12 a 16 de maio). 
Coloca também que em função do contingenciamento de recursos da 
DRT, foi sugerido que aproveitando a permanência dos auditores 
fiscais durante toda a semana, de que fosse realizada pela mesma 
equipe a vistoria nas minas de subsolo e nas instalações de superfície.  
 
Seguiu-se uma longa discussão sobre a abrangência da vistoria, 
estendendo-se as minas, lavadores e coquerias ou se deveria ser 
priorizada a visita em algum setor, deixando os demais para a próxima 
vistoria. Finalmente ficou decidido que seriam vistoriadas todas as 
empresas com exceção das coquerias.  

 
Foram em seguida discutidos os horários, roteiros e membros 
participantes de cada equipe, elaborando uma planilha. Foram 
definidas as composições de três equipes, e a logística para iniciar as 
vistorias a partir de segunda-feira pela manhã. 

 
2.4 Apresentação do Manual de Auditoria em Segurança e Saúde do Setor 
Mineral 

 
O Engº Luiz Osório da DRT iniciou a apresentação do manual de 
auditoria elaborado pela CPNM incorporando a lista de verificação 
proposta pela CRSM. O referido manual está disponível na Internet no 
“site” da Comissão Nacional, acessível através da página 
www.siecesc.com.br/segurança nas minas,mas . O Manual dispõe de 
um ementário para orientar o auditor fiscal em caso de autuação. O 
ementário foi copiado e será fornecido a cada grupo para utilizá-lo na 
próxima vistoria conjunta. 
 
As cópias reduzidas (sem ementário) foram também apresentadas 
com seu conteúdo comentado pelo Engº Luiz sendo também 
distribuída aos presentes.  
 

 
3. Encaminhamentos 

 
Será encaminhados às mineradoras a versão final do relatório da 
nutricionista com documento fixando uma data limite para a 
manifestação, que deverá preferencialmente anteceder  a próxima 
reunião da CRSM.  

 
 
  

http://www.siecesc.com.br/seguran�a nas minas


4. Próxima Reunião 
 

Data da próxima reunião – 13/06/2003 as 9:00h 
 
      5. Pauta Proposta 
  

Informes 
Leitura e aprovação da Ata anterior 
Relatos de Grupos de Trabalho 
Relato GT Cooperminas – leitura e aprovação do relatório. 
Discussão da proposta patronal para cumprimento do item 22.37.1 da 
NR-22.  

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


