
ATA da 26ª Reunião da Comissão Regional do Setor Mineral – CRSM 
 
LOCAL: SIECESC 
DATA: 11/07/2003 
HORÁRIO: 9:15h 
PRESENTES: Conforme lista de presenças anexa. 
 

1- Abertura e informes 
 

1.1 - O Secretário Executivo da CRSM, Engº Cleber, iniciou a reunião 
comunicando ao grupo que recebeu Fax do Coordenador Sr Roberto 
Lodetti, informando da sua impossibilidade de comparecer a reunião, em 
virtude de viagem à Brasília, e de enviar substituto em virtude da greve dos 
servidores federais. 

 
1.2 – Informou que o Geólogo Clóvis Savi da Nitro-Quimica, justificou a sua 
ausência e que o Engº Luis Carlos Osório, da DRT, não foi encontrado, em 
função da greve dos servidores federais. 

 
1.3 – Salienta o Secretário Executivo que a reunião foi mantida em razão do 
Procurador do MP do Trabalho ter confirmado sua presença, e que o 
assunto Cooperminas não poderia ser transferido para uma próxima 
reunião. 
 
1.4 – Informa também que hoje estará ocorrendo na SATC, a assinatura de 
um protocolo pró-carvão com a presença dos Governadores de Santa 
Catarina e do Rio Grande do Sul, convidando aos presentes para fazer uma 
breve interrupção desta reunião para participar deste evento, o que foi 
aceito por todos. 

 
1.5 - O Engº Cleber solicitou ao Engº Alfredo Febel que secretariasse a 
reunião. 

 
1.6 - O Sr. Arnoldo de Matos, trouxe representantes da Federação e do 
Sindicato dos Trabalhadores do Carvão do Rio Grande do Sul. O Engº 
Cleber em nome do grupo deu as boas vindas aos colegas gaúchos, 
salientando o caráter tripartite desta comissão e seriedade com que os 
trabalhos se desenvolvem. 

 
1.7 - O Engº Cleber, informa que a pedido do Sr José Carlos do Vale, a 
CRSM, fará uma reunião extraordinária na próxima terça-feira (15/07/2003), 
com a presença dos representantes dos trabalhadores do setor mineral de 
Minas Gerais, para que eles possam verificar a forma de atuação de nossa 
CRSM, pois desejam implantar Comissão similar naquele estado. 
 
 

 



2- Pontos de Pauta. 
 
2.1 – Relato do GT Cooperminas 
 
Foram feitas as leituras dos Relatórios do GT referente à 4ª e 5ª 
Auditorias na Mina 03 da Cooperminas, tendo sido aprovadas por 
unanimidade. 

 
Foi salientado pelo Secretário Executivo que esta Comissão já havia 
orientado a Cooperminas de que é necessário que a empresa protocole 
diretamente todos os documentos em Florianópolis, ou os envie pelo 
correio com Aviso de Recebimento.   

 
Aberto o espaço para debates, pronunciaram-se: 

 
O Engº Seara, para reforçar que os técnicos do DNPM, conforme consta 
no parágrafo segundo dos dois relatórios anteriormente lidos, apenas 
acompanham o GT, sem fazer parte do mesmo, emitindo relatórios 
independentes. 

 
O Engº Donizetti, fazendo uso da palavra, fez os seguintes informes: 

 
•  Que a partir de primeiro de julho de 2003, assumiu a 

função de Responsável Técnico pela Mina 03 da 
Cooperminas, e que já estaria providenciando a Anotação 
de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/SC. 

 
•  Que a direção da Cooperminas esta buscando no mercado 

um engenheiro eletricista, com especialização em 
engenharia de segurança para contratação imediata. 

 
•  Que a direção da Cooperminas continua dando todo o 

apoio para a solução do problema existente na mina. 
 

•  Que foram contratados os serviços de dois desenhistas 
para num prazo de 45 dias refazer toda a planta da mina. 

 
•  Que tão logo assumiu a Responsabilidade Técnica da 

Mina, reprojetou a geometria do Eixo atualmente em lavra, 
para que o fator de segurança alcançasse o valor 2,0. 

 
•  Que a Cooperativa contratou os serviços de assessoria do 

Dr. André Zingano, professor da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul e especialista em geomecânica para 
que, enquanto não seja aberto um novo acesso, sejam 



mantidos níveis de segurança aceitáveis, no atual trecho 
da mina em lavra. 

 
•  Que todas as leituras das estações de monitoramento tanto 

de subsolo como em superfície, continuam sendo 
documentadas. 

 
•  Que a Cooperminas está finalizando o projeto de um novo 

acesso à jazida para apresentar para o DNPM, e à FATMA, 
cujo cronograma para a execução do mesmo, após 
aprovado pelos órgãos competentes, é de 6 meses. 

 
2.2 - Protocolo Pró-carvão. 

 
Neste momento, a reunião foi interrompida para que todos pudessem 
participar da assinatura do protocolo pró-carvão. Após a solenidade a 
reunião teve prosseguimento. 

 
2.3 – Continuidade da Discussão do GT Cooperminas 

 
Reiniciamos o trabalho, com a chegada do Dr. Luiz Carlos, 
Procurador do MP do Trabalho e do Geólogo João Batista Lins 
Coitinho, Chefe do 11º Distrito do DNPM. O Secretário Executivo fez 
um breve relato sobre os documentos enviados ao Ministério Público. 
 
O Dr. Luiz Carlos Ferreira, procurador federal do Trabalho comenta 
que recebeu os Relatórios referentes à 4ª e 5ª Auditoria do GT da 
CRSM, mas que não havia recebido o relatório da 3ª Auditoria, sendo 
então a ele repassada cópia. Informa também que não recebeu da 
Cooperminas o documento de 12 de junho do corrente ano com o 
novo cronograma dos trabalhos de recuperação das condições de 
segurança da mina. 

 
O Dr. Luiz Carlos indagou se no prazo de SEIS meses será possível 
ter acessos alternativos para a área atualmente em lavra e para um 
acesso novo à mina. 

 
O Engº Seara, respondendo ao procurador, informou que o DNPM 
tem atuado da seguinte forma: 

 
1º - Cobrava a contratação de um engenheiro de minas para a 
função de Responsável Técnico da Mina; 

 
2º - Que a Cooperativa deverá apresentar, para análise e aprovação 
do DNPM um projeto de um novo plano inclinado; 

 



5º - Que o DNPM, está fazendo a exigência de um Plano de 
Emergência para Evacuação do pessoal da mina; 

 
6º - Que a exigência de monitoramento abrange toda a área 
operacional da mina; 

 
7º - Que entende que o prazo de 6 meses é curto para abertura de 
um novo plano, porém não impossível;  

 
8º - Que o DNPM, fará novas vistorias para acompanhar os trabalhos 
na mina. 

 
O Chefe do 11º Distrito do DNPM reafirma que os procedimentos dos 

técnicos do órgão são os mesmos para todas as minas. Que o DNPM faz as 
exigências e acompanha a implantação das mesmas. Que frente a qualquer 
solicitação da CRSM, em caso de agravamento da situação na mina, 
determinará a sua imediata paralisação. 

O Sr. Arnoldo lembra que além dos especialistas e do DNPM, o GT deve ter 
prosseguimento na sua atuação, com inclusive, se necessário, a ampliação de 
seus membros. 

O Sr. Genoir, acredita que primeiro a Cooperminas deve apresentar um 
novo cronograma para aprovação do DNPM, para só então voltar a atuar. 

O Engº Alfredo, reforça que o GT, não tem a função de fiscalizar, que esta 
prerrogativa é exclusiva do DNPM, que nossa função como auditores é 
informar o MP do Trabalho do andamento do cronograma, sem que isto 
implique em sermos omissos nas eventuais sugestões de melhorias. 

O Sr. Arnoldo lembra que todos devem trabalhar para que a Cooperminas 
continue atuando, visando melhorias nas condições de segurança. Que as 
parcerias e contribuições entre empresas foram corriqueiras no passado, 
portanto nada de diferente estava sendo proposto. Que o GT tem atuado de 
forma a agilizar os trabalhos de melhorias da Cooperminas. 

O Dr. Luiz Carlos comenta, que a CRSM, tem cada vez mais mostrado seu 
sucesso, que isto justifica porque outros estados de federação querem copiá-
la. Que este é um canal democrático, onde não somente se discute o problema 
e, mas se aponta a solução possível. Que da sua parte quer agilidade na 
apresentação e aprovação de um novo cronograma por parte da Cooperativa, 
de tal forma que no dia 24 de julho ocorra a 6ª Auditória. 

O Engº Cleber, dado ao adiantado da hora, agradece a presença de todos e 
da por encerrada a reunião às 13:00h. 
 
Alfredo Febel 
Secretário Substituto. 
 
 
 


