Ata da 43º Ordinária da CRSM
Data: 04/02/2005
Horário: 09:00 hs
Local: Sala de Reunião – SIECESC
Presentes:
Roberto C. Lodetti
Cléber J. B. Gomes
Pedro Bosse Neto
Dario Valiati
Anderson Luis Weiss
Cleusa Crepaldi
Gerson Ribeiro de Souza Júnior
Luiz Felippe Reis Seara
Sedenir Martinhago
Gracieli Niero Machado
Otaviano Clarindo da Silva
José Carlos Bithencourt
Antônio Carlos Alves
Hugo Pignatel

DRT/SC
SIECESC
Carb. Metropolitana
DNPM
Nitroquímica
SIECESC
Carb. Catarinense
DNPM
Carb. Catarinense
Carb. Rio Deserto
ACEM/Carb. Belluno
Sindicato dos Mineiros Criciúma
Sindicato dos Mineiros de Forquilhinha
Sindicato dos Mineiros de Forquilhinha

Pauta:
•
•
•

Nova composição da CRSM;
Plano de trabalho para 2005;
Assuntos gerais.

1. – O coordenador iniciou a 43º reunião da CRSM seguindo o primeiro assunto da pauta,
e explicando que o delegado regional aguarda para assinar e expedir a portaria publicada
com a nova formação da comissão. E comunicou que a Fundacentro participará na nova
formação em 2005.
2 – Seguindo a pauta, o coordenador explicou que outros compromissos apresentam a
necessidade de serem discutidos e organizados pela comissão, e citou: Seminário
SIPAMIN, Grupos de trabalho e Auditorias internas. Sendo assim, deixou a discussão em
aberto, para que os demais presentes também manifestassem sua opinião sobre outros
itens no plano de trabalho para 2005.
3 – O engº Cléber fez um comentário sobre a possível vinda do Cecopomin para
Criciúma, dizendo que os equipamentos servirão de reforço para o grupo durante as
auditorias internas. Na oportunidade sugeriu a inclusão de alguns itens no plano de
trabalho de 2005, como:

Projeto sobre pneumoconiose apresentado pelo Dr. Albino Maciel e Estatísticas de
Acidentes de Trabalho e preenchimento das CAT’s.
3.1 – O engº Cléber manifestou dúvida sobre a Cooperminas no que diz respeito a
ventilação e segurança da mina e lembrou que foi solicitado à empresa um relatório da
sua atual situação, mas que até a presente data nada foi recebido.
3.2 – O engº Seara relata que durante uma visita na Cooperminas, percebeu-se muitas
melhorias desde o acesso a mina até a limpeza e ventilação.
3.3 – Ficou decidido encaminhar um ofício para a Cooperminas, solicitando o relatório
descritivo da atual situação da mina e que o mesmo seja apresentado à comissão na
próxima reunião ordinária da CRSM.
4- O engº Seara disse que durante as fiscalizações conjuntas, muitos itens ficam por
fiscalizar e que o tempo disponibilizado não é suficiente.
4.1 – O coordenador explicou que precisa haver um melhor planejamento no cronograma
das fiscalizações e que somente após o dia 16/02/2005 obterá a resposta do valor
financeiro disponibilizado para efetuar as fiscalizações em 2005.
5 - Pauta para a próxima reunião:
•
•
•
•

Grupo de trabalho SIPAMIN
Fiscalização Conjunta
Recomposição dos Grupos de Trabalho e
Caso cooperminas.

Sem mais a tratar a reunião encerrou as 11:30 hs.

