
       ASSUNTO: Reunião da Comissão Regional do Setor Mineral - CRSM

LOCAL: SIECESC

DATA: 09/11/2001

HORARIO: 9:20 hs

PRESENTES: Conforme lista de presença anexa

1. O Eng. Luiz Osório – Coordenador abre a reunião, justificando o cancelamento da
6ª Reunião de CRSM em função da greve dos servidores federais e pela ausência
do secretário executivo.

2. Leitura da Ata de Reunião Anterior pelo Coordenador Eng. Luiz Carlos Osório –
Aprovada

3. Informa o secretário executivo que a Ata das reuniões será encaminhada por e-
mail para todos os membros no dia seguinte da reunião de forma que os membros
possam ler e comenta-la previamente.

4. O coordenador citou o problema do pagamento de terceiros nos serviços
prestados no Seminário das CIPAMIN e que mais uma vez o SIECESC veio em
auxílio pagando a conta. Salienta-se com a necessidade de um orçamento prévio
das atividades da CRSM para o próximo ano.

5. Foi feito pela Engª. Cleusa o relato do uso e da vistoria da CRSM nos banheiros do
subsolo da Mina do Trevo, salientando que mesmo diante de algumas dificuldades
iniciais a experiência pode ser considerada exitosa. Segundo testemunho do Dr.
Dario do DNPM o tratamento biológico (ABNT 7229) é eficiente. O Coordenador
comenta a necessidade da disseminação da experiência para as demais minas.

6. Uma subcomissão composta pelo Eng. Otaviano (Belluno), Eng. Pedro Bosse
(Metropolitana), Eng Cleusa (Rio Deserto) e Geol. Dario (DNPM), Genoir dos Santos
(Sind. Mineiros de Siderópolis) para a próxima reunião apresentarão os requisitos
mínimos para a execução de banheiros e bebedouros no subsolo.

7.  Foi distribuída pelo Eng. Luiz Carlos Osório uma planilha com a tabulação dos
dados dos questionários aplicados no Seminário da CIPAMIN.

8. Foi comentada pelo Eng. Cleber a autuações aplicadas na empresa MINAGEO por
falta de sinalização de ré na máquina MT, a qual não é considerada equipamento
de grande porte e não tem dispositivo de ré (não tem comando para ré).

9. Foi colocado pelo Eng. Alfredo a falta de condições físicas de certos auditores que
participaram das vistorias conjuntas.

10. Foi enfatizado pelo Eng. Cleber que a tabulação apresentada não permite a
comparação entre empresas, o que está sendo cobrado pelo SIECESC.

11. Reforçada a necessidade da existência da pasta de acompanhamento das vistorias
conjuntas em cada empresa.

12. Na vistoria realizada na Mina Bonito da Mineração Castelo Branco constatou-se a
presença de fumaça, mas não ultrapassou os limites toleráveis de CO. Foi
notificada a empresa para num prazo de 30 dias executar tapumes de alvenaria até
as frentes de serviço.



13. Feitos informes pelo Eng. Dário de Geol. Dario sobre a vistoria realizada na Mina
da Castelo Branco e sobre a possibilidade da compra pelo DNPM de equipamentos
de monitoramento das condições ambientais no subsolo.

14. Eng. Cleber fala sobre o Projeto Piloto que contemplará, possivelmente no
próximo ano a compra de equipamentos de monitoramento das condições
ambientais do subsolo.

15. Foi registrada a presença dos Sr. Edgar Rosso, representante da ACATEMI, do
Eng. Flavio Freitas Borges, representando o CREA, e do Sr. Gilberto Borges pelo
Sindicato de Mineiros de Lauro Muller.

Encaminhamentos

•  Salientar que os órgãos fiscalizadores devem se equipar para realizar as
medições das condições ambientais.

•  Existe a possibilidade da concentração de equipamentos na CRSM com
apoio da SATC, já que dispõe dos cursos de Técnico em Mineração,
Segurança e Meio Ambiente  e de seu Laboratório LAEC certificado na ISO
9000.

Próximas Reuniões

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

Pontos de Pauta

•  Instalações elétricas:

o Repassado ao Eng. Flávio a necessidade do posicionamento do CREA na
próxima reunião sobre a questão do aterramentos dos equipamentos
elétricos no subsolo.

o O Sr. Genoir relata que os últimos acidentes fatais ocorridos na mineração
foram em conseqüência de choque elétrico.

•  Encaminhamentos:

o Ofício será encaminhado ao CREA com cópia desta ata solicitando a
resposta sobre a questão do aterramento.

o Na próxima reunião as empresas encaminharão uma lista dos
equipamentos de risco.

o Serão convocados, pelo SIECESC, uma reunião com técnicos da área das
empresas sobre o assunto.

O Eng. Flávio Borges levantou a questão do escoramento de tetos e caimento de teto que
também vitimou um grande número de pessoas nos últimos anos.



o Encaminhamentos:

o Será constituído um grupo de membros da Comissão para elaborar
documento as ser encaminhado às CIPAMIN e às empresas alertando dos
problemas referentes o escoramento de teto. Será o mesmo grupo da
discussão dos lavatórios acrescidos do Eng. Flávio Borges e do Sr. Ivan
Westphal e Eng. Cleber do SIECESC. Reunião dia 12 de Novembro de 2001
às 16:00 no escritório do DNPM.

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 e
Orçamento da CRSM para o ano de 2002.

•  Questões de escoramento de teto, eletricidade e instalações sanitárias.


