
Ata da 32º Reunião Ordinária da CRSM 
 
Data: 13/02/2004 
Horário: 09:15 hs 
Local: Sala de Reunião – Núcleo de Meio Ambiente SIECESC 
 
Presentes: 
Cléber J. B. Gomes    SIECESC 
Alfredo Febel     CCSA 
Pedro Bosse Neto    Carb. Metropolitana 
Antonio Carlos Alves    S.M.R.M. 
Luis Carlos R. Ferreira   Ministério Público 
Roberto Laponi    Ministério Público 
José Carlos Bithencourt   Sindicato dos Mineiros 
Anderson Luis Weiss    Nitroquímica 
Roberto Lodetti    DRT/SC 
Genoir J. dos Santos    STIECST 
Dario Valiati     DNPM 
José Luiz A. dos Santos   Cooperminas 
Luiz Donizetti Cerávolo   Cooperminas 
Arnoldo Vivaldo Mattos   F.T.I.E.C. 
 
 
Proposta de Pauta: 
 

- Planejamento para 2004 
- Caso Cooperminas 

 
1. Leitura da Minuta da  Ata da 31º Reunião Ordinária da CRSM. 

 
1.1 – Após a leitura o coordenador, abriu a possibilidade para correções, e não 

havendo manifestação; a ata foi aprovada. 
 
 

2. O Sr. Arnoldo Mattos solicitou a colocação do tema “Alimentação” na pauta da 
reunião e, questionando se o Projeto Piloto e o desconto de 20% do custo da 
alimentação no salário do trabalhador, foram aprovados pela CRSM. 

 
2.1 – O engo. Cléber fez um breve relato sobre o tema “Alimentação”, e que duas 

empresas solicitaram ao SIECESC que fizesse uma licitação para o então 
fornecimento dos lanches para os trabalhadores do sub-solo. Aprovado em 
reunião pela CRSM, após implantação do projeto piloto na Carbonífera 
Metropolitana. 

 



2.2 – Sr. Arnoldo, apenas reforça que o trabalhador, segundo o que tem contactado 
com os associados, não concorda com o desconto, se a quantidade fornecida for 
igual do Projeto Piloto. 

2.3 -  O Sr. Roberto por sua vez, lembra que pela leitura das respostas dadas ao 
questionário, o trabalhador entendeu de forma errônea, que o desconto de 20% 
seria sobre o salário e não sobre o custo da refeição. E que a quantidade servida, 
haveria situações que, seriam necessários alguns ajustes, tendo em vista o turno de 
trabalho. 

 
2.4 – O Sr. Arnoldo questiona se com a implantação do fornecimento do lanche, o 

trabalhador estaria proibido de trazer sua própria refeição. 
 

 
2.5 – Foi esclarecido que: 

•  A proibição não existe e que inclusive o trabalhador não era 
obrigado a aderir ao fornecimento de lanche pela empresa; 

•  E que o lanche servido é uma alimentação complementar e não 
pode ser considerada uma refeição principal. 

2.6 – O engo Cléber sugeriu que, o Grupo de Trabalho volte a se reunir para discutir a 
implementação da alimentação do trabalhador. 

 
2.7 – O Sr. Roberto, informa que o MTE pode fazer uma Notificação Indireta, para 

que as empresas demonstrem o cumprimento, já que o prazo para implantação já 
transcreveu. 

 
2.8 – O engo Cléber, propõe que a CRSM envie correspondência as empresas para 

que as mesmas informem a sua situação, referente a implementação da 
Alimentação ao Trabalhador. 

 
2.9 – Ficou aprovado que: 

•  GT_Alimentação – reunião dia 17/02/2004 as 14:00hs para 
discutir as assuntos pendentes. 

•  Correspondência as empresas para que informem a situação da 
implantação da Alimentação. 

 
2.10 – A CRSM enviará correspondência para correção do artigo 22.24.7.1 da 

NR 22, que diz respeito a vazão de ar fresco em galerias de minas de carvão. O 
correto será: 

“A vazão de ar fresco em galerias de minas de carvão constituídas pelo último 
travessão arrombado deve ser de no mínimo, 250m3/m.”  
 
 
 
 
 
 



Assuntos de Pauta: 
 
3. Planejamento 2004 
 

- reuniões mensais, voltando para 1º sexta-feira de cada mês, sendo 
porém que a 33º Reunião Ordinária ficou marcada para o dia 
11/03/2004 – quinta-feira às 9:00 hs; 

- as inspeções conjuntas estão marcadas para o mês de maio e outubro; 
- que na inspeção do mês de maio, será dado grande enfoque ao combate 

do fumo no subsolo; 
- Seminário CIPAMIN acontecerá em Julho; 
- Inspeções internas, serão realizadas conforme as solicitações dos 

representantes dos sindicatos empregadores e empregados, sempre sem 
a participação dos órgão fiscalizadores; 

- Participação da CRSM nas SIPATMIN das empresas, para de forma 
educativa apresentar os reais objetivos desta comissão; 

- Propostas para campanhas: fumo, álcool e conhecimentos gerais do 
carvão. 

 
3. Caso COOPERMINAS:  
 
3.1 – O Sr. Roberto indaga se houve alguma inspeção após a 31º Reunião Ordinária, que 
aconteceu no dia 12/12/2003, respondeu o geólogo Dario que não, e que segundo 
informações do engo Luiz Donizette a COOPERMINAS já teria voltado a minerar em 
área dentro de sua concessão. 
 
3.2 – Indagou também se o 3º cronograma está em andamento ou não. O engo Luiz 
Donizette fez o relato de que realmente houve por questões técnicas, a lavra durante 3 
meses em área fora da concessão, e que hoje estão minerando no Painel 3 (paralelo ao 
Eixo NWII da CCSA) onde surgiu o problema de arenito na camada. 
 
3.3 – Condições de Ventilação: 

- 19,5 a 20% de oxigênio; 
- temperatura 27º C 
- serviço de limpeza dos canais de ventilação está atrasado em 15 dias e 

falta ainda 4 meses para ser concluído. 
3.4 – O engo Luis Donizette comunicou que está acumulando as funções de Responsável 
Técnico da Mina e Responsável de Segurança. 
 
3.5 – O Sr. Arnoldo lembra que qualquer ação será trazida para discussão a essa 
Comissão, porém a hipótese de demitir 680 funcionários está descartada. 
 
3.6 – O geólogo José Luiz afirmou que a reserva atual da COOPERMINAS seria 
suficiente apenas para 3 à 4 meses, mas que já estão sendo feitas sondagens para averigar 
a veracidade da informação. 
 



3.7 – Um trabalho de consultoria vem sendo desenvolvido pelo engo André Zingano da 
UFRGS, que recebe semanalmente dados dos extensômetros  e emite relatórios. 
 
3.8 – O Dr. Luis Carlos salienta estar preocupado com a situação de risco que envolve a 
vida das pessoas, indiferentes se são cooperados ou trabalhadores efetivados pela 
empresa. Sugeriu que seja feita uma reunião do GT_Auditoria para avaliar a evolução dos 
melhoramentos desde a última auditoria acontecida em junho de 2003 e, posteriormente 
uma nova auditoria reunindo os técnicos das entidades que formam a CRSM.  
 
3.9 – Ficou decidido que no dia 17/02/2004 às 15:00hs o GT_Auditoria estará reunido 
para ouvir uma explanação que será feita pelo o engo Luis Donizette, responsável técnico 
da COOPERMINAS, e no dia 18/02/2003 às 8:30hs o mesmo grupo juntamente com o 
Dr. Luis Carlos visitarão a Mina. 
 
4 – Pauta para a 33º Reunião Ordinária: 

- Informes Gerais; 
- Vistoria COOPERMINAS. 

 
Sem mais a tratar, a 32º Reunião da CRSM encerrou às 12:00hs. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 


