DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO E M SANTA CATARINA

Divisão de Inspeção do Trabalho
Setor de Segurança e Saúde do Trabalhador
COMISÃO REGIONAL DO SETOR MINERAL – CRSM
ATA DE REUNIÃO
Assuntos:
Aprovação da Ata da Reunião Anterior;
Relato do Grupo de Trabalho para a elaboração da lista de Verificação da
NR – 22;
Vistoria nas Minas
Calendário de Reuniões;
Banco de Dados e Sistema de Comunicação da CRSM.
Local: SIECESC/SATC/Criciúma.
Data: 21/05/2001
Início: 14:00 h. Término: 17:40 h
Pontos de Pauta:
a) Leitura a aprovação da ata da reunião anterior:
•
•
•
•
•
•

O Representante dos Trabalhadores Ivan Roberto Westphal justificou a ausência do
representante da Federação dos Trabalhadores.
O Coordenador Luiz Carlos Osório justifica o adiamento da reunião em função de visita
ministerial.
O Engenheiro Alfredo Febel procedeu a leitura da ata da reunião anterior.
Foram procedidas as devidas correções ortográficas e de data sendo que a reunião foi
efetivamente realizada no dia 23 de MAIO.
Foi procedida a seguir a leitura do plano de trabalho.
Lida e aprovada a ata da reunião anterior.
b) Relato do Grupo de Trabalho:

•

O Eng. Dário Moraes de Almeida apresenta uma pauta de orientação como proposta
pessoal.
c) Vistorias nas Minas:

•

A vistoria conjunta será realizada nos dias 29, 30 e 31 de Maio de 2001.

•
•
•

•

Serão utilizadas 5 (cinco) equipes constituídas no mínimo por dois representantes da
DRT (um médico e um engenheiro), um representante dos trabalhadores e um
representante dos empregadores.
Veículos serão disponibilizados pela DRT (03), DNPM (01), Ministério Público (01).
As prioridades sugeridas para a fiscalização são:
• Minas de subsolo de carvão,
• Minas de subsolo de Fluorita,
• Minas de céu aberto,
• Lavadores de carvão,
• Empresas notificadas.
Procedida a leitura das recomendações do GT foram pautadas os seguintes itens.

A lista de verificação deverá incluir no mínimo:
1. CIPAMIN – Instalação, funcionamento e atribuições.
2. PGR – Programa de Gerenciamento de Risco – Responsável pela elaboração
(ART)
3. Responsabilidades – Organograma Formal
4. SESMT – Constituição
5. PCMSO – Existência, relatório (Quadro Anual) e ASO (Atestados de Saúde
Ocupacional)
6. Programa de Treinamento – Situação atual
7. Ações de Emergência (22.32) - Existência
8. Instalações Elétricas (22.20)
• Responsável Técnico
• Eletricista
• Riscos de Choque ou contato acidental
• Riscos de Explosão de Gás e Poeiras
• Aterramento
9. Proteção contra poeira mineral (22.17)
• Fração respirável (Doenças ocupacionais)
• Umidificaçao e monitoramento
10. Poeiras inflamáveis (22.29)
11. Ventilação (22.24) – Sistemas de Controle
12. Condições de Acessos Normais e de emergência
13. Transporte de Pessoal (22.7)
14. Transportadores contínuos (22.8)
15. Estabilidade do Maciço (22.14)
16. Operações com explosivos e acessórios (22.21)

d) Calendário das Reuniões: (pauta para a próxima reunião)

•

Foi proposto pelo secretário executivo que as comunicações das próximas reuniões
sejam expedidas pela DRT à secretaria executiva e daí para os convocados.
e) Banco de Dados
reunião)

e Sistema de Comunicação: (pauta para a próxima

f) Outros Assuntos
•

Registramos o recebimento do ofício do Instituto Nacional do Seguro Social – GEXCRI
nº 126/2001 de 21 de Maio de 2001 indicando o funcionário Eng. Agrimensor com
especialização em Segurança do Trabalho Jaime Bortolin Filho para atuar como
substituto ao titular e ao suplente, se necessário junto à CRSM.

Na mais sendo tratado, redigimos esta ATA distribuindo uma cópia para cada entidade
presente.

Eng. Cleber José Baldoni Gomes
Secretário Executivo – CRSM
(cleber@satc.rct-sc.br)

