
                                   9ª Reunião da Comissão Regional do Setor Mineral - CRSM

LOCAL: SIECESC

DATA: 11/01/2002

HORARIO: 9:20 h

PRESENTES: Conforme lista de presença anexa

1 - Abertura e Informes

1.1 - O Eng. Luiz Osório – Coordenador abre a reunião, e comenta que a reunião
deverá, em função da pauta se estender somente ao período da manha.

2. Pontos de Pauta

2.1 – Aprovação da Ata da Reunião Anterior;

2.1.1 Lida e aprovada a Ata da reunião anterior com as alterações
apontadas pelos presentes.

2.1.2 O Sr. Arnoldo da Federação dos Trabalhadores salienta que
discorda da afirmação do Eng. Alfredo feita na última reunião
sobre as notícias em segurança, e que seu entendimento é
diferente.

2.2 – Informações Gerais;

2.2.1 A Engª Cleusa informa que recebeu uma Intimação do Ministério
Público do Trabalho solicitando documentos que já foram
entregues em tempo, pela empresa, à DRT.

2.2.2 O Eng. Pedro Bosse coloca que também recebeu a solicitação e
que o Ministério Público provavelmente não tem acesso aos
arquivos da DRT e por isso a solicitação. Salienta que para
empresa que está em dia não tem nenhuma dificuldade em
fornecer uma cópia dos documentos ao Ministério Público.

2.2.3 O Coordenador solicita que o assunto volte a ser discutido na
presença do Dr. André do Ministério Público.

2.2.4 A DRT encaminhará ao Ministério Público ofício nominando as
empresas que apresentaram a totalidade dos documentos
exigidos na notificação 30228-001/2000 de 23/02/2001.

2.3 – Planejamento para o ano de 2002

2.3.1 O Eng. Alfredo procedeu à leitura do Plano de Trabalho de 2001;

2.4 Os Princípios: Foram reafirmados para o ano de 2002

2.4.1 Foi salientada a necessidade de se buscar cada vez mais a
uniformidade de critérios.

2.5 As Diretrizes: Foram também reafirmadas para o próximo ano.



2.5.1 Foi sugerida a instituição das auditorias internas conduzidas
por membros da CRSM como forma de antecipação da ação
fiscalizadora institucional.

2.5.2 Foi afirmada a necessidade de que as ações sejam mais
intensas, e mais freqüentes, nos locais de maior risco.

2.5.3 Foi definida a disponibilização dos dados da CRSM na internet
através da página do SIECESC.

2.6 As Ações: Foram definidas para o próximo ano as seguintes ações:

2.6.1 Serão realizadas duas vistorias conjuntas institucionais na
primeira e segunda semana de Abril e na segunda e terceira
semanas de Outubro, conduzidas por duas equipes  formadas
cada uma por um médico e por um engenheiro do trabalho.

2.6.2 A vistoria conjunta de Abril atingirá aquelas empresas ou
setores que ainda não foram vistoriados. Será expedida, pela
DRT, em Fevereiro uma notificação coletiva a estas empresas.

2.6.3 Serão também realizadas, duas vistorias internas pela CRSM
nos meses de Maio e Agosto, com intuito de aprimorar as listas
de verificação, treinar os participantes e nivelar o
conhecimento.

2.6.4 Esta prevista a realização do curso de PGR, provavelmente
ministrado pelo pessoas da FUNDACENTRO de 22 a 26 de Abril
de 2002.

2.6.5 Está previsto um encontro de SESMT com presença do
Coordenador Nacional na primeira semana de Julho.

2.6.6 O seminário de CIPAMIN está previsto para o dia 29 de Maio de
2001.

2.6.7 Será nomeada uma comissão chefiada pelo Dr. Celso da DRT de
Criciúma para a elaboração de um Banco de dados de acidentes
graves e fatais.

2.6.8 Será realizado um encontro sobre planos de emergência no dia
25/11/2002.

2.6.9 Foram criados três Grupos de Trabalho a serem compostos na
próxima reunião para tratar dos seguintes assuntos
considerados prioritários:

2.6.9.1 Sanitários e água potável no subsolo;

2.6.9.2 Atenuação de ruídos;

2.6.9.3 Aterramento de máquinas e equipamentos.    



2.7 Foi discutida dentro do assunto dos SESMT a questão da dificuldade da
participação efetiva dos médicos do trabalho nas rotinas das minas.

2.7.1 O Eng. Alfredo sugere que a Procuradoria estadual recomende
às empresas que façam constar nos contratos dos médicos do
trabalho um tempo mínimo de presença no subsolo;

2.7.2 O Dr. André alega que o Ministério Público pode somente
sugerir tal coisa, e que legalmente não pode agir neste sentido.
Sugere que seja buscada uma integração maior com os
médicos do trabalho e suas associações de forma conscientiza-
los da necessidade de uma participação mais efetiva dos
profissionais médicos do trabalho.

2.8 O SIECESC se dispõe a reunir com mais freqüência os profissionais de
segurança das empresas, para discutir assuntos relevantes.

3. Encaminhamentos

3.1 O Eng. Pedro Bosse coordenará as ações do SIECESC no resgate de
informações da antiga Comissão de Segurança e na reunião dos técnicos da
área das empresas associadas.

3.2 A Srta. Karoline da SATC procederá a uma consulta da vigência e da
composição das CIPAMIN das empresas associadas, bem como dos currículos
adotados e instrutores que ministram os cursos de formação de CIPA.

3.3 O Eng. Cleber e o Dr. Celso da DRT iniciarão os trabalhos para a montagem
do Banco de Dados da CRSM.

3.4 As informações pertinentes da CRSM serão publicadas em formato PDF, na
Internet através da página do SIECESC, setor de Segurança no Trabalho. A NR-
22 será também publicada porém em formato Word.

3.5 Deverá ser disponibilizado pelo SIECESC, um espaço à CRSM no Jornal do
carvão, quer deverá ser publicado bimestralmente pelo SIECESC.

3.6 A DRT de Florianópolis encaminha ao Ministério Público Estadual, ofício
nomeando as empresas que cumpriram integralmente com o disposto na
notificação coletivas de Fevereiro de 2001.

4. Próximas Reuniões

08 de Fevereiro de 2002 às 9:00 h no SIECESC

Nos demais meses a reunião deverá ser realizada na primeira sexta-feira de cada mês
a saber:

1/03/2002 5/07/2002 1/11/2002

5/04/2002 2/08/2002 6/12/2002

3/05/2002 6/09/2002



7/06/2002 4/10/2002

5. Proposta de Pauta para a Próxima Reunião

5.1 Definição dos membros dos GT e dos responsáveis pelas diversas ações.

5.2 Definição da Coordenação (modificação do regimento interno).

Sem mais a ser tratado o coordenador encerrou a reunião ás 13:50h.

Cleber J. B. Gomes

Secretário Executivo


