Ata da 41º Reunião Ordinária da CRSM
Data: 12/11/2004
Horário: 14:00 hs
Local: Sala de Reunião – SIECESC
Presentes:
Roberto C. Lodetti
Sedenir Martinhago
Otaviano Clarindo da Silva
Genoir José dos Santos
Paulo Roberto Vilaça
Gerson Ribeiro de Souza
Antonio Costa
Luiz Donizetti Cerávolo
Dario Valiati
Pedro Bosse Neto
Márcio Zanuz
Anderson Luiz Weiss

DRT/SC
Carbonífera Catarinense
ACEM/Carbonífera Belluno
Sindicato dos Mineiros de Siderópolis
Comin & Cia
Carbonífera Catarinense
Sindicato dos Mineiros de Urussanga
Cooperminas
DNPM
Carbonífera Metropolitana
SIECESC
Cia Nitroquímica

Pauta:
•
•

Avaliação da Fiscalização Conjunta
Cronograma de Atividades para 2005

1.1 - A reunião foi iniciada pelo coordenador, com a leitura da Ata que, após alguns
esclarecimentos foi aprovada pelos presentes. O mesmo aproveitou a oportunidade
para justificar sua ausência na reunião anterior e na fiscalização conjunta que
aconteceu nos dias 18 à 21 de outubro de 2004.
1.2 – Seguindo a pauta proposta, foi feita a avaliação da Fiscalização Conjunta, pelos
representantes das equipes pré-formadas.
1.3 – O geólogo Dario Valiati, explica que o representante do DNPM não visitou a
Cooperminas, por questão de ética, e que o farão somente após a regularização de
alguns problemas que vem ocorrendo. Mas, que foi possível perceber melhorias nas
empresas visitadas, o que é o caso da Mina Morosini, Mina Cantão e Lavadores da
Carbonífera Belluno. Muitos problemas foram encontrados nas pedreiras, cita a
Saibrita; pela falta de EPI’s, ferramentas adequadas e falta de higiene que foram
alguns itens notificados.
1.4 – O Sr. Genoir que fez parte da Equipe B, diz que foram emitidos: 29 notificações e 3
autuações.

1.5 – O Sr. Antonio Costa, representante da Equipe B, diz sua equipe se deparou com
muitas precariedades e citou a Minerasul. E que a condição da Mina Nova Fátima da
empresa Cia Nitroquímica, está muito boa.
1.6 – O engº Luiz Donizetti, diz que no lavador Poço 08 da empresa São Domingos, tudo
está nos conformes e que não foram encontrados problemas. Nas unidades da Comin
destacou a presença de banheiros em bom estado e também um refeitório.
1.7 – O Sr. Roberto Lodetti diz que as pedreiras necessitam de um tratamento especial,
para que possam trabalhar com uma visão pró-ativa. No seu ponto de vista diz que a
fiscalização teve um bom resultado e que poderiam acontecer mais freqüentemente.
Que sua pretensão para o próximo ano, é abrir o leque e fiscalizar outras empresas.
1.8 – O Sr. Dario comenta que serão necessários mais dias para a fiscalização, pois são
muitas empresas a serem fiscalizadas e o tempo disponível é pouco.
1.9 – O engº Otaviano sugere que haja um rodízio de fiscais, na próxima fiscalização.
Informes Finais:
•
•
•

O engº Gerson sugere que o preenchimento das CAT’s seja padrão e que para isso
os responsáveis por esses documentos tenham um treinamento com finalidade de
auxílio e esclarecimento sobre o preenchimento.
O Sr. Genoir elogiou o trabalho do engº Otaviano, sobre a elaboração da planta
matriz de subsolo das minas Morosini e Cantão.
Pauta pra próxima Reunião:
- Cronograma de atividades para 2005.
- Escolha da nova coordenação e
- Visita do Dr. Albino Maciel.

Sem mais para tratar a reunião encerrou às 12:00 h.

