Ata da 34º Reunião Ordinária da CRSM
Dia: 02/04/2004
Horário: 09:00 hs
Local: Sala de Reunião – Núcleo de Meio Ambiente do SIECESC
Presentes:
Cléber J. B. Gomes
Alfredo Febel
Pedro Bosse Neto
Otaviano Clarindo da Silva
José Luiz Azevedo dos Santos
Anderson Luís Weiss
Luiz Donizetti Cerávolo
Antonio Costa
Gracieli Niero Machado
Dário Moraes de Almeida
Dario Valiati
Luis Carlos E. Osório
Antônio Carlos Alves
Valdemar Marioti
Genoir José dos Santos
Paulo Roberto Vilaça
Arnoldo V. Mattos
Ailson Tournier
Paulo Baran
Ivan Roberto Westphal
Luis Carlos Ferreira
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Carbonífera Metropolitana
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Sindicato dos Trabalhadores
Empresas Rio Deserto
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DRT
Sindicato dos Trabalhadores
Sindicato dos Trabalhadores
STIECST
Carbonífera Comin
F.T.I.E.C.
STIECST
Santa Augusta
Sindicato dos Trabalhadores de Criciúma
Ministério Público

Pauta:
- Relato Vistoria Cooperminas
- Habilitação p/ Motorista de Veículo no Subsolo
- Assuntos Gerais
1. O Sr. Luis Carlos Osório coordenou a reunião em substituição ao Sr. Roberto
Lodetti que justificou anteriormente sua ausência.
2. O engo. Cléber fez a leitura da Ata da 33º Reunião Ordinária que foi aprovada
após pequenas correções.
3. O primeiro assunto de pauta foi iniciado pelo engº Cléber, que fez um breve relato
da reunião com Grupo de Trabalho de Auditoria acontecida no dia 17/03/2004,
que teve como finalidade a apresentação das melhorias ocorridas na mina desde a
última auditoria; e também da visita a mina no dia 18/02/2004.

3.1 - O Grupo de Trabalho de Auditoria constatou que houve melhorias significativas
na mina em um ritmo muito lento. Que o Painel 3 A e o Painel 3 B estavam sendo
preparados para lavra e que a taxa de oxigênio é de 19,7 %.
3.2 – Os trabalhos de ventilação foram iniciados há 30 dias e o prazo de conclusão
será dia 30/08/2004.
3.3 - O engo. Cléber explicou que o relatório do Grupo de Trabalho de Auditoria,
ainda não foi elaborado, pois não houve uma reunião específica para o seu
desenvolvimento. E propôs que o grupo reúna-se no dia 08/04/2004 as 09:00 hs
para conclusão do relatório.
3.4 – Após a elaboração do relatório, o Grupo de Trabalho fará os devidos
encaminhamentos e marcará uma nova auditoria à Mina.
3.5 – O Dr. Luiz Carlos Ferreira solicitou que a CRSM análise o relatório final sobre
a Auditoria realizada na Cooperminas.
4. O engº Alfredo expõe sua dúvida sobre o item 22.7.2 da NR 22, no que se refere
ao transporte. Explica que a dúvida surgiu da necessidade em saber se o motorista
de veículos de transporte de pessoal e materiais no subsolo, precisa ser habilitado
com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou somente obter treinamento para
tal função.
4.1 – O Sr. Luis Carlos Osório, explica que a NR não obriga o motorista a possuir a
CNH para operar no subsolo.
4.2 - O Dr. Luis Carlos Ferreira explica que para tal situação não é obrigatório possuir
a CNH, mas que para trafegar em vias da superfície, mesmo que dentro de
propriedade particular da mineradora, o motorista é obrigado a possuir a mesma.
4.3 – O engo. Pedro Bosse faz uma breve explanação sobre a experiência com o
transporte na Carbonífera Metropolitana. Que por norma interna, todo motorista
tanto no subsolo como na superfície, são obrigados a possuir a CNH.
4.4 – A CRSM concluiu que para maior segurança, o responsável pelo transporte de
pessoas e materiais deve possuir a CNH e treinamento para a função.
5. Seguindo a pauta, foi discutido dentro do tema proposto a questão Alimentação
do Trabalhador de Subsolo.
5.1 – Os representantes dos sindicatos dos trabalhadores, manifestaram o
descontentamento na questão alimentação, no que se refere a quantidade e
também a apresentação do lanche servido.

5.2 – Foi sugerido, que a CRSM afaste-se do assunto deixando, sob responsabilidade
de execução, o Sindicato Patronal e o Sindicato dos Trabalhadores.
5.3 – Houve a necessidade reformulação do GT_Alimentação. Ficou assim definido:
•
•
•
•
•
•
•
•
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5.4 – Ficou resolvido que o Sindicato dos Trabalhadores apresente uma proposta para
que juntamente com a Comissão, haja uma mudança objetiva no que diz respeito a
Alimentação.

Sem mais, a 34º Reunião Ordinária foi encerrada às 13:30 h.

