
Ata da 47º Reunião Ordinária da CRSM 
 
 

Data: 03/06/2005 
Horário: 09:00 hs67890 
Local: Sala de Reunião – SIECESC 
 
Presentes: 
 
Roberto Lodetti    DRT/SC 
Luiz Carlos Ferreira    Ministério Público do Trabalho 
Cleusa Crepaldi    Senai 
Luiz Donizetti Cerávolo   Siecesc 
Gracieli Niero Machado   Carbonífera Rio Deserto 
Gilvanio A. Espíndola   Acatemi 
Sedenir Martinhago    Carbonífera Catarinense 
Paulo Roberto Vilaça    Comin & Cia 
Gerson Ribeiro de Souza Júnior  Carbonífera Catarinense 
Anderson Luiz Weiss    Cia Nitroquímica 
Alessandro Medina Pinto   Acém 
Genoir José dos Santos   Sindicato dos Mineiros de Siderópolis 
Pedro Bosse Neto    Siecesc 
Alfredo Febel     Siecesc 
Otaviano Clarindo da Silva   Acém/Carbonífera Belluno 
Cláudio Roberto Silveira   SATC 
Jerri Adriani Elias     Sindicato dos Mineiros de Criciúma 
Hugo Pignatel     Sindicato dos Mineiros de Rio Maina 
 
Pauta:  
 

• Fiscalização Conjunta – Avaliação e Programação 
• Apresentação do Programa – Seminário CIPAMIN 
• Assuntos Gerais 

 
1. Leitura da Ata da 46º Reunião da CRSM foi feita pelo Sr. Roberto Lodetti, que 

após correção, foi aprovada.  
 

1.2 - O Sr. Roberto Lodetti, propõe uma inversão de ordem nos assuntos de pauta. 
Que ficou na seguinte ordem: 

• Apresentação do Programa – Seminário CIPAMIN 
• Fiscalização Conjunta – Avaliação e Programação 
• Assuntos Gerais. 
 

 



1.3 - O engº Alfredo propõe a formação de uma equipe, a fim de apresentar ao grupo 
algumas alterações no Regimento Interno da CRSM. Esse assunto seria discutido 
na reunião do mês de julho. 

 
1.4 – A princípio ficou definido para tal tarefa o engº Alfredo Febel e o Engº Luiz 

Donizetti Cerávolo, que até a reunião ordinária do mês de agosto deverão 
apresentar uma minuta sobre a mudança.  

 
1.5 – Para a recomposição da CRSM, será enviado um ofício as entidades 

participantes que no prazo de 30 dias deverão se manifestar, caso contrário será 
feito contato telefônico para que possam se reintegrar à Comissão. 

 
2. Seminário Cipamin 
 
2.1 – O coordenador do GT_Cipamin informa que a data escolhida para realização do        
Seminário foi 27 à 29/07/2005. 
 
2.2 – O mesmo apresentou a Minuta da Programação, com alguns temas e horários de 

palestras pré-definidos, mas não confirmados.  
 

3. Fiscalização Conjunta 
 
3.1 – O coordenador faz a leitura do relatório elaborado pelos 03 fiscais responsáveis 
por cada equipe. 
 
3.2 – Relatório da Equipe 01: emitidos muitos termos de notificação, com os mais 

variados itens, 01 auto de infração emitido para regularização do Serviço 
Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho. Com relação a qualidade  
dos ambientes avaliando-se e comparando-se com os dados das inspeções 
anteriores, a equipe observou uma evolução bastante grande em todas as empresas 
fiscalizadas – Cooperminas (sub-solo e superfície), Carbonífera Catarinense. 

 
3.3 – Relatório da Equipe 02: a equipe pode perceber muita evolução mas minas 

fiscalizadas, foi constatado alguns trabalhadores com deficiência auditiva, 
observando-se um aumento significativo do caso. As empresas fiscalizadas foram 
Lavador e Sub-solo da Carbonífera Belluno, Carbonífera Metropolitana e 
Carbonífera Rio Deserto. 

 
3.4 – Relatório da Equipe 03: algumas notificações e também perceberam evoluções  

nas empresas que foram fiscalizadas - Nitroquímica, Carbonífera Criciúma e 
Carbonífera Siderópolis. 

 
3.5  - O coordenador avalia a fiscalização e diz que o único ponto negativo foi os 

problemas de audiometria percebida nos trabalhadores. E pede que cada equipe se 
manifeste segundo o que foi observado durante as fiscalizações. 

 



3.6 – O Sr. Genoir, representante da equipe número 01 diz que houve muitos avanços, 
principalmente na parte visual das empresas, mas que foram encontrados 
problemas com os sanitários, elogiou a Carbonífera Criciúma, apesar de encontrar 
problemas com as correias transportadoras e lamentou a situação atual da Mina do 
Trevo.  

 
3.7 – O engº Luiz Donizetti elogiou a Carbonífera Criciúma. 

 
3.8 – O engº Alfredo Febel esclarece alguns detalhes sobre a correia transportadora e 

diz que o problema já está sendo resolvido. 
 

3.9 – O representante da Nitroquímica, Anderson – comenta que a equipe que ficou 
pré-definida pela CRSM, não compareceu no dia da fiscalização na empresa, e o 
subsolo da empresa não foi visitado. Apontou isso como ponto negativo da 
fiscalização. 

 
3.10- O engº Pedro Bosse comenta que o auditor foi muito extremista em suas 
observações, que algumas exigências feitas são impossíveis de cumprir. 

 
4. Programação da Inspeção de Superfície: 
 
4.1 - O coordenador informa que as datas definidas para a fiscalização de superfície 
são 20 à 24 de junho de 2005 e que os auditores da DRT/SC são os senhores Airton, 
Celso e Telmo. 
 
4.2 – O cronograma com os nomes das empresas, equipes, e dias da fiscalização estão 

em anexo. 
 

5. O Sr. Roberto Lodetti apresenta aos presentes a programação do 1º Ciclo 
Nacional de Debates e Curso sobre a Mineração de Agregados, que acontecerá em 
Florianópolis nos dias 06 e 07 de junho de 2005. 

 
 
Sem mais para tratar a reunião encerrou-se as 12:20 hs. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


