
       ASSUNTO: Reunião da Comissão Regional do Setor Mineral - CRSM

LOCAL: SIECESC

DATA: 14/09/2001

HORARIO: 9:30 hs

PRESENTES: Conforme lista de presença anexa

1. O Eng. Luiz Osório – Coordenador abre a reunião, justificando o atraso em função
do tráfego na BR-101.

2. Informa também sobre a greve no serviço público e em especial da Delegacia
Regional do Trabalho e sua sub delegacias.

3. Em função da greve o Eng. Cleber questiona e propõe que a CRSM se pronuncie
sobre os prazos de defesa as Autuações.

4. Foi colocado e aprovado por unanimidade que as próximas vistorias sejam
realizadas preferencialmente em semanas que não tenham feriados de forma a
garantir a realização da reunião final de avaliação com a presença dos auditores
fiscais considerada por todos com indispensável.

5. Foi colocado pelo Eng. Pedro Bosse que os terceiros também devem seguir a
norma. NR-22.

6. Leitura da Ata de Reunião Anterior – Aprovada

Comentários:

•  O banheiro Piloto foi realizado na Rio Deserto.

o Um grupo da CRSM fará uma avaliação na Mina do Trevo no dia 19/09/2001
âs 13:00 h. Ivan e José Carlos – Sindicato; Cleber e Cláudio – Siecesc e
SATC; Paulo Vilaça – Cooperminas e Luiz Osório da DRT.

o Engª Cleusa comenta que sessenta por cento dos funcionários estão
utilizando o sanitário piloto de forma satisfatória.

•  O Seminário da CIPAMIN foi realizado com sucesso.

Item 2 – Motores â combustão interna

•  Apresentada a medição realizada na Mina Bonito da empresa Castelo Branco,
apontando problemas na emissão de gases de motores de combustão interna.



•  Será feita na próxima semana uma vistoria por parte da DRT no local para
constatar a irregularidade.

•  Ficou como ponto de pauta para a próxima reunião a avaliação do uso de gás de
cozinha como combustível em minas de subsolo, do ponto de vista de poluição e
risco.

Item 3 – Seminário CIPAMIN – Avaliação

o O Eng. Luiz Carlos considerou um sucesso o evento e apresenta seus
cumprimentos aos membros da Comissão organizadora.

o  O Sr. Genoir coloca que o Técnico de Segurança da Carbonífera Belluno Sr.
Amarildo Mendes Reinol alega que teria sido demitido pela empresa por não ter
participado da equipe da Carbonífera na competição de simulação de resgate
realizada no Seminário da CIPAMIN.

o A Engª Cleusa coloca as dificuldades da organização e do pagamento de alguns
dos palestrantes que atuaram no Seminário. O SIECESC bancou o custo da
Palestra de Motivação, do Teatro e o COFFE BREAK. O Sindicato dos
Trabalhadores de Siderópolis bancou a premiação da competiçao. A DRT bancou
as passagens aéreas dos representantes dos trabalhadores e a filmagem. A SATC
entrou com as instalações, o apoio logístico e o desfile de EPI´s.  O Eng. Luiz
Carlos gestionará junto à DRT a regularização dos débitos pendentes.

Item 4 – Vistorias Conjuntas

•  Foi proposta a realização, o mais breve possível, da reunião de avaliação da
vistoria conjunta realizada na semana de 4 a 6 de Setembro de 2001.

•  O prazo de defesa das autuações, em função da greve da DRT e suas
subdelegacias, passa a vigorar a partir da reabertura do protocolo da DRT.

•  Que as vistorias realizadas também levem em conta a segurança da superfície
contra atitudes de terceiros que possam causar risco aos trabalhadores.

•  Que em todas as vistorias, que ao menos um dos auditores fiscais seja o mesmo
que tenha executado a última vistoria, de forma a testemunhar as mudanças
ocorridas.

•  Que se crie uma pasta de acompanhamento de vistorias, em que constem as
informações relevantes de forma a manter informado o auditor fiscal do histórico
da empresa. Que uma cópia destes registros fique em poder da CRSM.

•  Foi definido que a próxima vistoria conjunta a ser realizada será nos locais e
empresas que ainda não foram visitados.

o Belluno – minas de céu aberto e lavadores do Rio Maina, São Marcos e São
Roque



o Metropolitana – Mina a céu aberto do Napoli

o Forquilha – Mina a céu aberto

o Minas a céu aberto das empresas Fidélis Barato

o Nitroquímica - Mina de Fluorita de estação Cocal

o Vale Beneficiamento de Minérios – Lavador

o Comin – Naspolini e Rio América

o Rio Deserto – Lavador de Santana (finos)

o São Domingos – Setor de Içara

o Metropolitana – Ingusa

•  O Dr. André solicita que qualquer item já notificado e que seja detectado que o
mesmo não foi cumprido, que seja novamente notificado e seja encaminhado um
relatório por escrito ao Ministério Público para as providências cabíveis.

•  É sugerido também um check-list uniforme para todos os auditores fiscais.

Próximas Reuniões

5/10 - sexta-feira 9:00 h no SIECESC

9/11 - sexta-feira 9:00 h no SIECESC

7/12 - sexta-feira 9:00 h no SIECESC

Proposta de Pauta para a Próxima Reunião

•  Avaliação do uso de gás de cozinha como combustível em minas de subsolo, do
ponto de vista de poluição e risco.

•  Curso de PGR.

•  Discussão da Programação dos próximos Seminários e das Atividades da CRSM.


