
25ª Reunião da Comissão Regional do Setor Mineral – CRSM 
 
LOCAL: SIECESC 
DATA: 13/06/2003 
HORÁRIO: 9:30h 
PRESENTES: Conforme lista de presença anexa 
 
1 – Abertura e Informes 

 
1.1 – O Coordenador Sr. Roberto Lodetti abre a reunião lendo a pauta e 

encaminhando em seguida a leitura das Atas. 
 

1.2 – O Engº Cleber relata as dificuldades na complementação das Atas da 
23 e 24ª Reuniões em função do acúmulo de atividades extraordinárias 
inclusive Seminário Internacional do Carvão e Reunião do Comitê 
Gestor para a Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera do Sul de 
Santa Catarina. As referidas atas serão concluídas e encaminhadas  
aos presentes por correio eletrônico para análise e sugestões. 

 
1.3 – O Sr. Genoir levanta o assunto proposto para pauta desta reunião 

sobre a aplicação da terceirização nas empresas de mineração. O 
Sr.Lodetti considera que este assunto deveria ser discutido em reunião 
específica com a presença do INSS. Salienta que o primeiro passo é de 
definir a questão da legalidade desta prática. Em seguida foi colocada 
em discussão para definição da forma de encaminhamento. Ficou 
marcada uma reunião extraordinária no dia 27/06/2003 às 9:00 h no 
SIECESC para tratar especificamente deste assunto. 

 
1.4 – Foram propostos temas de pauta para as próximas reuniões: 

 
1.4.1 Eng Alfredo: depósitos de explosivos e ventilação em fundo 

de saco. 
1.4.2 Eng Pedro: Iluminação no subsolo 
1.4.3 Aterramento elétrico. 

  
2 - Pontos da Pauta 

 
2.1 - Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior; 
 

2.1.1 O Engº Cleber justificou a impossibilidade de leitura da Ata da 
Reunião anterior. 
 

2.2 – Relato GT Seminário CIPAMIN 
 

O Coordenador Sr. Lodetti informa que o Coordenador da CNPM Dr. 
Mário Parreiras confirmou a sua presença no Seminário. 
 
A Engª Cleusa procedeu à leitura da programação do Seminário 
CIPAMIN, detalhando os diversos aspectos da programação. Todos 



os aspectos relativos ao tema foram convenientemente discutidos e 
as sugestões anotadas. 
 
O tópico sobre segurança na eletricidade iniciou uma discussão com 
relação ao aterramento dos equipamentos fixos e móveis na 
mineração. Foi abordada a experiência adotada na Carbonífera 
Criciúma tanto em equipamentos fixos quanto móveis. O Engº Alfredo 
relata que na Carbonífera Criciúma a solução só foi definitivamente 
implementada a partir de uma decisão firme da administração 
superior neste sentido, estando hoje implantada com os principais 
problemas associados resolvidos.  
 
Na seqüência da discussão sobre eletricidade e aterramento foi 
sugerida uma nova reunião do GT de aterramento para atualizar as 
posições das empresas e consultar a Carbonífera Criciúma sobre a 
possibilidade de repassar esta experiência às demais empresas. 
 
No tópico da palestra sobre estatística foi informado pelo Engº Cleber 
que algumas empresas entregaram as cópias das CAT’s e que a 
técnica da segurança da SATC está compilando os dados. Existem 
várias dúvidas na tabulação dos dados, entretanto será possível 
apresentar o andamento dos trabalhos. 
 
Na distribuição dos custos o SIECESC bancará o Café, a DRT 
oferece R$ 1.200,00 que servirá para cobrir o custo dos brindes, 
ficando a filmagem e o custo das palestras a serem cobertos pelo 
SIECESC e repassados às empresas. As cópias dos folders serão 
bancadas pela Nitroquímica. O Sr. Lodetti informa que as cópias das 
fitas dos seminários anteriores foram encaminhadas para a secretaria 
executiva, porém ainda não chegaram.  

 
2.2 Relato das Vistorias Conjuntas 

 
O coordenador informa, que ainda não foi concluída a sistematização 
dos resultados da vistoria conjunta, porém comenta que ainda existem 
pontos polêmicos relativos a ventilação, depósitos de explosivos e 
eletricidade, entretanto  diminuiu muito o número de notificações, o 
número de autos de infração também foi muito pequeno e a 
quantidade de itens notificados também diminuiu significativamente o 
que demonstra o resultado do trabalho da CRSM pode ser 
comprovado na prática. Salienta que a prática de vistoriar 
simultaneamente subsolo e superfície não funcionou a contento e que 
deverá ser dado um tempo maior, pois a tendência é de dedicar maior 
tempo a cada empresa para a discussão de detalhes, pois os grandes 
tópicos em geral já foram resolvidos.  

 
O Engº Seara salienta que o DNPM está adaptando a sua forma de 
atuar nas vistorias conjuntas, que embora não possa realizar uma 
vistoria completa nos moldes rotineiros do DNPM, considera que os 



resultados são satisfatórios. A próxima vistoria conjunta deverá ser 
realizada em novembro. 

 
O Sr.Lodetti salienta os resultados obtidos até agora pela comissão, e 
que venceu o tabu de coincidir a ocorrência de acidentes na véspera 
ou logo após o período das vistorias conjunta e culminando com o 2º 
aniversário de criação da Comissão Regional do Setor Mineral.   
 
Destaca que apesar das dificuldades na implementação da NR-22, 
das diferenças naturais entre as bancadas, nós temos conseguido 
provar que esta é a maneira correta e que é possível avançar e quem 
sabe um dia a gente possa constatar que todas as empresas estejam 
cumprindo na plenitude as Normas de Segurança no trabalho. 
Aproveita e parabeniza a todos os membros da CRSM pelo trabalho 
realizado até agora. 

 
O GT do Seminário CIPAMIN reunião dia 18/6/2003 às 15:00 h no 
SIECESC 

 
  
2.3 Relato do Grupo de Trabalho de Alimentação 
 

O Engº Cleber informa que na próxima 2ª feira (16/06/2003) haverá 
uma reunião de mineradores para tratar especificamente deste 
assunto. 

 
2.4 Relato do GT da Cooperminas 

 
O coordenador do GT de acompanhamento da Cooperminas Sr. Ivan 
Westphal fez um relato da situação da Cooperminas.  

 
Foi entregue pelo Engº Luiz Donizetti nesta ocasião um relatório  da 
Cooperminas datado de 12 de junho de 2003 que responde aos 
questionamentos do Grupo de Trabalho feitos na 4ª auditoria realizada 
em 05 de junho, apresenta informações de monitoramento, e 
apresenta cópias de ofício encaminhado ao Procurador do Trabalho e 
de relatório elaborado pelo Prof. André Zingano – da UFRGS relatado 
as constatações de sua visita à mina 03 da Cooperminas em 30 de 
abril de 2003. O referido relatório será oportunamente analisado pelo 
GT.  

 
O DNPM estipulou um prazo de até 30/6/2003 para a Cooperminas 
apresentar um relatório do ocorrido na Mina 03 e das providências 
adotadas.O Engenheiro de Minas para atuar como Responsável 
Técnico pela Mina 03 ainda não foi contratado sendo a empresa  
multada pelo DNPM. 

 
     

3. Encaminhamentos 
 



•  O Grupo de Aterramento analisará a situação atual nas 
empresas e analisara as alternativas viáveis para aterramento 
de equipamentos móveis e elaborará documento apresentando 
as opções disponíveis. Se necessário, elaborará minuta de 
ofício à Carbonífera Criciúma solicitando o acesso ao 
procedimento e adaptação de aterramento com DR nas 
máquinas móveis no subsolo.  

 
4. Próxima Reunião 

 
Data da próxima reunião – 11/07/2003 as 9:00h 

 
      5. Pauta Proposta 
  

Disposição do lixo produzido no subsolo 
Depósitos de Explosivos 
Ventilação em “fundo de saco” 
Iluminação no subsolo 
Aterramento das máquinas móveis no subsolo 
Combustíveis de veículos de subsolo 

 
Sem mais para tratar encerramos a reunião às 12:20h 
 
Cleber José Baldoni Gomes 
Secretário Executivo 


