
Ata  52º Reunião Ordinária da CRSM

Data: 04/11/2005
Horário: 09:00 hs
Local: Sala de Reuniões -  Siecesc

Presentes:

Cleber J. B. Gomes Siecesc
Alfredo Febel Siecesc
Pedro Bosse Neto Siecesc
Genoir J. dos Santos STIECST
Valdemar Mariot Sind. Trabalhadores de Lauro Muller
Antonio Costa Sind. Trabalhadores de Urussanga
Sedenir Martinhago Carbonífera Catarinense
Gilvanio Espindola ACATEMI
Luiz Donizetti Ceravolo Cooperminas
Cleusa Crepaldi Acest
Gracieli Niero Machado Carbonifera Rio Deserto
Dario Valiati DNPM
Antonio Carlos Alves Sind. Trabalhadores de Forquilhinha
Hugo Pignatel Sind. Trabalhadores de Rio Maina
Paulo R. Villaça Comim & Cia
Ailson V. Tournier Sind. Trabalhadores Criciúma
Otaviano Clarindo da Silva ACEM/Carb. Belluno
Roberto C. Lodetti DRT/SC

Pauta:

• Fiscalização Conjunta
• Brigada Resgate – Com a presença do Capitão Vanderlei Vanderlino Vidal do

Corpo de Bombeiros
• Assuntos Gerais.

1. Leitura da Ata: após a leitura da Ata, verificou-se a necessidade da inclusão de
algumas explicações feitas pelo Dr. Luiz Carlos Ferreira.

1.1 – Informes

• O Sr. Roberto Lodetti justifica a transferência da fiscalização conjunta, mas
comenta que serão efetuadas 2 fiscalizações nos meses de novembro e dezembro
de 2005. E que para o próximo ano (2006) não será possível efetuar 04
fiscalizações, mas sim 2.
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1 - Fiscalização Conjunta

1.2 – O coordenador da CRSM, comunica aos presentes que estará presente à
fiscalização conjunta a mesma equipe da DRT composta do mês de maio/2005, e
sugere que as equipes formadas para a fiscalização anterior sejam mantidas.

1.3 – As equipes deverão usar o check-list dos itens a serem fiscalizados, para que
sirvam de apoio nas comparações.

1.4 – A fiscalização deverá ocorrer no subsolo das empresas e nos lavadores
próximos as minas.

1.5 O engenheiro Alfredo questiona a incompatibilidade com o novo Regimento
Interno na formação das equipes, no que diz respeito ao número de pessoas que
farão parte de cada equipe, descrita no Artigo 15º do documento.

1.6 – O Sr. Roberto afirma que, a formação das equipes deverá seguir as normas do
Regimento Interno e que algumas equipes sofrerão ajustes em função do número
de componentes.

1.7 – Quadro das equipes em anexo

2 - Brigada Resgate

a. – A engº Cleusa comenta aos presentes na 52º reunião da CRSM, a
impossibilidade de comparecimento do representante do Corpo de
Bombeiros, mas que o mesmo demonstrou interesse em fazer parte e
auxiliar na formação do grupo de Brigada Resgate.

b. – O engº Cléber explica que o comandante sugeriu a construção de túneis
simulando galerias subterrâneas para o treinamento avançado das equipes
de Brigada Resgate de cada empresa. Esses túneis seriam construídos no
Centro de Treinamento Regional do Corpo de Bombeiros, que futuramente
será edificado em Criciúma.

3 - Assuntos Gerais

a. – Grupo de Trabalho Aterramento – o coordenador do GT_Aterramento, o
Sr. Genoir, fez a distribuição aos presentes na reunião, de um documento
contendo todas as decisões tomadas na última reunião. Após a leitura do
documento, foi sugerida algumas mudanças na redação.

b. – O Sr. Roberto Lodetti informa que, está em negociação com Brasília,
afim de disponibilizar um treinamento aos auditores fiscais, baseado na
NR 10. O mesmo comunicará do GT_Aterramento, assim que obter uma
resposta.
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4 - Estudo Pneumoconiose

• Reunião dia 21/11 para detalhar masi a proposta;
• Ministério da Saúde tem recursos p/ custear os exames;
• O ofício sobre o projeto foi encaminhado ao Dr. Ruy Hülse, presidente do

Siecesc, e somente aguarda reunião com a diretoira de cada empresa para
aprovação.

• A CRSM oficializará as empresas para inofrmar o nome, de todos os
trabalhadores, PIS, Código de GEFIP, Data de Nascimento e Data de Amissão e
possível informações de terceiros.

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