Ata da 53º Reunião Ordinária da CRSM
Data: 09/12/2005
Hora: 09:00 hs
Local: Sala de Reunião - SIECESC
Presentes:
Roberto C. Lodetti
Arnoldo V. Mattos
Dario Valiatti
Luiz Donozetti Cerávolo
Cleusa Crepaldi
Antonio C. Alves
Sedenir Martinhago
Hugo Pignatel
Jerri Adriani Elias
Antonio Costa
Otaviano Clarindo da Silva
Genoir José dos Santos
Guilherme de Bom Burigo
Pedro Bosse Neto
Cleber J. B. Gomes
Márcio Zanuz
Paulo R. Vilaça

DRT/SC
Federação dos Trabalhadores
DNPM/SC
Cooperminas
ACEST
Sindicato dos Trabalhadores de Forquilhinha
Carbonífera Catarinense
Sindicato dos Trabalhadores de Rio Maina
Sindicato dos Trabalhadores de Criciúma
Sindicato dos Trabalhadores de Urussanga
ACEM/Carb. Belluno
STIECST
Carbonífera Criciúma
Siecesc
Siecesc
Siecesc
Comin & Cia

Pauta: (definida durante a reunião)
•
•

Avaliação da Fiscalização Conjunta
Avaliação dos Trabalhos Desenvolvidos pela CRSM em 2005

1. Leitura da Ata da 52º Reunião da CRSM – após pequenas alterações e sugestões a
ata foi aprovada.
2. Informes
2.1- O coordenador da CRSM explicou aos presentes que teve problemas com um
auditor representante da DRT, pois o mesmo apresentou de atestado médico, que o
isentava de suas funções.
2.2 – Relata também 2 grandes acidentes na mineração ocorridos recentemente que
resultou na morte trabalhadores.

3 – Fiscalização Conjunta
3.1 – O Sr. Roberto relatou que os auditores da DRT foram instruídos à terem uma
atenção especial a parte elétrica de cada empresa.
No ponto de vista dos auditores, aconteceram muitas melhoras em todas as empresas,
e destacaram as melhorias na Carbonífera Belluno, que está sob responsabilidade do
Engº Otaviano que recebeu elogios à parte.
3.2 – O Sr. Genoir relata que foram encontrados muitos problemas nos sanitários
como falta de higienização e iluminação dos mesmos.
E na mesma oportunidade explica que nas empresas visitadas por sua equipe, houve
muita evolução comparando-se com as fiscalizações anteriores, mas que a
Carbonífera Siderópolis merece atenção especial por apresentar inúmeros problemas.
3.3 – O Engº Marcio representante do Siecesc e membro da equipe fiscalizadora da
Cooperminas, relata que a ventilação na empresa está deficiente, mas que na frente de
serviço a vazão está dentro dos padrões.
3.4 – O Sr. Dario por sua vez, relata que precisa ser feito um controle dos
trabalhadores que estão no subsolo e que a comunicação visual no subsolos das
empresas visitadas é péssima.
3.5 – O Sr. Roberto sugere que seja feita uma Fiscalização Interna na Carbonífera
Siderópolis e na Cooperminas no início de 2006.
E como encaminhamento ficou definido o convite especial para Carbonífera
Siderópolis participar da CRSM.
4 – Cronograma de Trabalho para 2006
4.1 – Como previsão de trabalho para o ano de 2006, foi sugerido:
•
•

Melhorias nas informações dos trabalhos da CSM que atualmente estão
disponibilizadas no site do Siecesc
Funcionamento do GT_Estatísticas do Trabalho.

Sem mais a reunião encerrou às 11:48 hs.

