
Ata da 45º Reunião Ordinária da CRSM 
 

Data: 08/04/2005 
Horário: 09:00 h 
Local: Sala de Reunião – SIECESC 
 
Presentes: 
Roberto C. Lodetti     DRT/SC 
Paulo Baran      Carbonífera Siderópolis 
Paulo R. Vilaça     Comin & Cia 
Alfredo Febel      Siecesc 
Pedro Bosse Neto     Siecesc 
Gilvanio A. Espíndola    Acatemi 
Cleusa Crepaldi     Satc/Senai  
Ivan Roberto Westphal    Sindicato dos Mineiros Criciúma 
Graceli Niero Machado    Carbonífera Rio Deserto 
Sedenir Matinhago     Carbonífera Catarinense 
Valdemar Mariot     Sind. dos Mineiros de Lauro Muller 
Ailson Valentin Tournier    Sindicato dos Mineiros de Criciúma 
Anderson Luis Weiss     Cia Nitroquímica  
Genoir José dos Santos    Sindicato dos Mineiros de Siderópolis 
Gerson Ribeiro de Souza Jr.    Carbonífera Catarinense 
Cléber J. B. Gomes     Siecesc 
Jaime Bortolin Filho     INSS 
Antonio Carlos Alves     Sind. dos Mineiros de Forquilhinha  
Hugo Pignatel      Sind. dos Mineiros de Rio Maina 
José Carlos Bithencourt    Sindicato dos Mineiros de Criciúma 
Leonor José Rampinelli    S.T.I.E.S.C.T.  
Luiz Donizetti Cerávolo    Cooperminas 
Arnoldo Mattos     Federação dos Trabalhadores 
Otaviano Clarindo da Silva    ACEM/Carbonífera Belluno 
Luiz Carlos Ferreira     Ministério Público do Trabalho 
 
Pauta: 
 

- Fiscalização Conjunta 
- Vistoria à Cooperminas 
- Assuntos Gerais 

 
1 – O coordenador do grupo, inicia com a leitura da ata da 44º reunião, que após pequena 
alteração foi aprovada. 
 
2 - Seguindo a pauta, o coordenador inicia com assunto Fiscalização Conjunta que, de 
acordo com os projetos da Delegacia Regional do Trabalho e aprovado pelo 
Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador de Brasília, as mesmas devem 
acontecer na seguinte ordem: 1º Fiscalização – Maio; 2º Fiscalização – Junho; 3º 



Fiscalização – Outubro e 4º Fiscalização – Novembro. E comenta que por motivo de falta 
de recursos, a DRT disponibilizará para essas fiscalizações somente 03 (três) auditores. 
 
2.1 – O coordenador informa que na sua opinião e, a pedido do DNPM, a fiscalização que 
acontecerá no mês de Maio, deverá ser efetuada nas empresas com atividade no subsolo 
onde, deverão ser fiscalizados tanto os subsolos, como a superfície.  
 
2.2 – Ficou decidido que a próxima fiscalização acontecerá de 16 à 20/05/2005, e que as 
equipes usarão um check list mínimo, a fim de padronizar os itens a serem fiscalizados, 
como foi proposto no ano de 2003. Que na próxima reunião ordinária, prevista para 
Maio, serão compostas as equipes e seus respectivos locais de trabalho. 
 
2.3 – O Sr. Genoir, aproveitando a presença do gerente do INSS local, sugere que em 
cada equipe tenha também um representante do INSS. 
 
3 – O coordenador deu continuidade à reunião, com o segundo assunto de pauta: Vistoria 
à Cooperminas. 
 
3.1 – O eng. Cléber explica que, o Relatório foi elaborado após a visita a empresa, porém 
ainda não foi aprovado pelos componentes do Grupo de Trabalho responsável. 
 
3.2 – O Sr. Genoir lê a Minuta do Relatório de Vistoria na Cooperminas que após 
esclarecimentos de alguns questionamentos de itens descritos, deverá sofrer algumas 
alterações para que possa ser concluído. 
 
3.3 - O Sr. Ailson indaga quando as condições de ventilação serão de tal forma resolvido. 
 
3.4 – O engº Luis Donizetti explica que, a empresa está em processo de compra de um 
exaustor, para tentar solucionar o problema. 
 
3.5 – O Sr. Genoir não se convence que o problema de ventilação se resolva após a 
compra do exaustor e sugere que a Cooperminas apresente um projeto de ventilação 
estipulando datas e prazos.  
 
3.6 – O Dr. Luis Carlos diz que o caso Cooperminas é distinto. Que as exigências feitas, 
que até o momento não foram cumpridas, o mesmo fará dentro do processo de 
Ajustamento de Conduta.  
 
3.7 – A CRSM encerou o Grupo de Trabalho Segurança que foi responsável pela 
Cooperminas. Se necessário ou por determinação do Ministério Público o mesmo volta a 
atuar. Sendo assim, a Cooperminas deixa de ter tratamento diferenciado. 
 
4 - O engº Cléber explica aos presentes sobre o programa Repórter Record editado pela 
TV Record e exibido em rede nacional. O conteúdo principal desse programa foi a 
Mineração de Carvão na região carbonífera de Santa Catarina. 



De acordo com o próprio engenheiro, o que foi dito não corresponde a atual realidade do 
setor mineral. 
 
4.1 – O programa foi exibido aos presentes da 45º Reunião da CRSM, e foi proposto pelo 
engº Cléber que, a CRSM deveria manifestar sua opinião diante dos fatos exibidos. 
 
4.2 – A CRSM decidiu pela não manifestação, já que não foi citado ou questionado em 
momento algum o nome da comissão ou os trabalhos por ela efetuados, sendo esta 
manifestação ficar a cargo das entidades participantes. 
 
Sem mais a tratar a reunião encerrou às 13:15 hs.   
 
 


