27º Reunião da Comissão Regional do Setor Mineral – CRSM
Local: Sala de Reunião – SIECESC
Data: 08/08/2003
Horário: 09:00hs

Presentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cléber J. B. Gomes – Secretário Executivo CRSM
Pedro Bosse Neto – SIECESC
Antonio César Stairk – SIECESC
Otaviano Clarindo da Silva – ACEM
Cláudio Roberto Silveira – SATC
Luiz Carlos R. Ferreira – Ministério Público
Antonio Costa – Sindicato dos Mineiros de Urussanga
Valdemar Marioti – Sindicato dos Mineiros de Lauro Muller
Jorge Luiz da Silva – ACATEMI
Luiz Felippe Reis Seara – DNPM
Roberto Lodetti – DRT/SC

A 27º Reunião da CRSM teve início às 09:25hs com a leitura das atas das últimas
reuniões; pelo motivo, do não comparecimento do Sr. Roberto Lodetti (DRT/SC), nas
mesmas.
1

– Leitura da Ata 26º Reunião pelo engo Cléber - aprovada

2

– Leitura da Ata da 1º Reunião Extraordinária da CRSM
- Tema Principal - Terceirização

O Sr. Roberto Lodetti levantou a dúvida sobre a situação das empresas que praticam o
Beneficiamento de Rejeitos, podem ser consideradas empresas mineradoras, ou sim, na
categoria de rebeneficiamento. Em contra partida, o engo Cléber, esclareceu que as NRMDNPM as considera as mesmas como Empresas Mineradoras. O SIECESC também as
considera como mineradoras até porque o preço final de seu produto iguala-se ao preço
das empresas que praticam lavra do mesmo minério.
O Eng Seara reforça salientando que o DNPM encara as mesmas como mineradoras e que
exige das mesmas os Planejamentos e Relatórios Anuais de lavra.
2.1 - O Sr. Pedro Bosse colocou aos participantes da reunião que, a
Carbonífera Metropolitana não faz distinção entre seus funcionários
efetivados e os terceirizados, e que segue os padrões de segurança e saúde
ocupacional da NR 22 para ambos. O engº Cléber por sua vez, comentou
que, é de suma importância que as empresas sigam a norma NR 22, tendo
ou não funcionários terceirizados.

2.2 – O Sr. Roberto sugeriu que seja feita uma nova proposta de estudo para a
questão discutida (terceirização de mão de obra), já que o objetivo da
CRSM é outro. Também que a próxima reunião extraordinária, com data a ser
definida, será estritamente para tratar sobre a questão – Terceirização – e
serão abordados os principais problemas existentes em cada empresa. Assim
ficou aprovado por todos os participantes.
3 – Leitura da Ata da 2º Reunião Extraordinária da CRSM
- Tema Principal – Alimentação
3.1 – O engo Cléber deu início a leitura da Ata.
Todos os participantes têm consciência que a implantação do projeto
alimentação será muito difícil. Muitas tradições da área serão
obrigatoriamente abolidas e as dificuldades inevitavelmente aparecerão tanto
para os empregados como para os empregadores.
3.2 – A prorrogação de 60 dias concedida pelo DRT/SC, tornou-se
indispensável para novos ajustes no projeto.
Se o prazo de implantação ultrapassar os 60 dias concedidos, a DRT será
obrigada a rever a situação e tomar novas decisões a respeito.
Hipóteses possíveis:
Reunião tripartite para acordo de um novo cronograma de implantação;

•
ou
• Autuação pelo DRTE, quando das auditorias internas anteriormente
definidas.
3.3 – Ata lida e aprovada.

4

– Leitura da Reunião Extraordinária – GT COOPERMINAS

4.1 – O engo Cléber iniciou a leitura da ata da reunião extraordinário do GT
COOPERMINAS, e explicou que a auditoria marcada para o dia
31/08/2003 foi cancelada pela impossibilidade do coordenador do grupo
em questão estar ausente por motivo de uma viagem. E, que na mesma
reunião foram definidas novas datas para auditorias em unidades
mineradoras que precisam de atenção quanto a questão de segurança.
4.2 – Ata lida e aprovada

5

– Conclusões do III Seminário CIPAMIN

5.1 – Tendo como base a pesquisa feita entre os participantes do seminário, o
Sr. Roberto Lodetti leu e explicou as avaliações finais.

5.2 – O seminário foi avaliado desde o quesito Ruim até o quesito Ótimo,
tendo as maiores porcentagens para:
•
•
•
•

Ruim – 31% Divulgação do Evento
Regular – 21% Palestras de Representação do Governo
- 21% Duração das Palestras (tempo)
Bom – 9% Contribuição para aprimoramento profissional
Ótimo – 12% Desfile de EPI e Vestimentos
5.3 – Em geral houve uma avaliação positiva sobre o III Seminário CIPAMIN,
com a certeza de cumprimento dos seus objetivos.

A 27º Reunião da CRSM deu-se por encerrada às 12hs.

