
Ata da 50º Reunião da CRSM 
 
Data: 02/09/2005 
Horário: 09:00 hs 
Local: Sala de Reunião – SIECESC 
 
Presentes:  
 
Alfredo Febel     Siecesc 
Pedro Bosse Neto    Siecesc 
Genoir José dos Santos   STIECST 
Valdemar Mariot    Sindicato dos Mineiros de Lauro Muller 
Paulo R. Vilaça    Comin & Cia 
Sedenir Martinhago    Carb. Catarinense 
Hugo Pignatel     Sind. dos Mineiros do Rio Maina 
Antonio C. Alves    Sind. Dos Mineiros de Forquilhinha 
Gilvanio A. Espindola   ACATEMI 
Luiz Donizetti Cerávolo   Siecesc 
Arnoldo V. Mattos    Federação dos Trabalhadores 
Cleusa Crepaldi    Cooperminas 
Otaviano Clarindo da Silva   Carb. Belluno/ ACEM 
José Carlos Bithencourt   Sind. Mineiros de Criciúma 
Jaime Bortolin Filho    INSS 
 
Pauta:  
 

• Alteração do Regimento Interno; 
• Apresentação dos Grupos de Trabalho: 

i) GT_Aterramento 
ii) GT_Resgate 

• Resgate das Pendências de Reuniões Anteriores; 
• Fiscalização Conjunta em outubro/2005. 

 
1.Leitura da 49º reunião da CRSM – ata aprovada. 
 
2. Alteração do Regimento Interno  
2.1 – O coordenador passou a palavra ao engº Alfredo, responsável pela revisão e 
alteração do Regimento Interno da CRSM. O mesmo comunicou aos presentes que não 
recebeu nenhum e-mail sugerindo alterações no regimento, além das que já haviam 
discutido em reuniões anteriores. 
 
2.2 – O mesmo proferiu a leitura do Regimento Interno conforme proposto. Cada item 
alterado foi lido, e após foi aprovado o novo Regimento Interno da CRSM. 
 
2.3 – Após algumas correções no Regimento Interno, o mesmo será encaminhado aos 
componentes da CRSM, por e-mail. 



 
3. Apresentação dos Grupos de Trabalho 
 
3.1- GT_Aterramento 
 
3.1.1 – O coordenador o Sr. Genoir, diz que o grupo de aterramento reuniu-se no dia 
10/08/2005, no Siecesc. E por decisão dos participantes uma nova reunião foi agendada 
para o dia 24/08/2005. 
 
3.1.2 – Uma convocação foi enviada a cada empresta, solicitando que encaminhasse os 
responsáveis pela parte elétrica, a fim de conhecer e trocar informações sobre as medidas 
preventivas usada em particular por cada empresa.  
 
3.1.3 – O engº Otaviano, fez a leitura da ata da reunião do Gt_ Aterramento. 
 
3.2 – GT_Brigada Resgate 
 
3.2.1 – A engº Cleusa, comunica que a reunião agendada, coincidiu com o acidente do 
desabamento do edifício na cidade de Içara e, que por esse motivo o representante do 
Corpo de Bombeiros ficou impossibilitado de comparecer. 
 
3.2.2 – Um novo contato será feito, com o Corpo de Bombeiros para que se possa 
agendar uma nova data para uma reunião, que terá com objetivo a formação de uma 
brigada resgate em cada empresa. 
 
4. Pendências da CRSM 
 
4.1- O Sr. Roberto leu uma relação de pendências da CRSM, que foi feita com base nas 
atas das reuniões anteriores. Algumas das pendências relacionadas já haviam sido 
cumpridas e outras terão encaminhamento a medida que alguns detalhes forem 
resolvidos. 
 
5 – Fiscalização Conjunta 
 
5.1 – A fiscalização conjunta deverá acontecer no mês de outubro nos dias 24 à 28, e 
seguirá os padrões da fiscalização realizada em Maio de 2005.  
 
5.2 – As equipes e os locais a serem fiscalizados serão decididos na p´roxima reunião 
ordinária da CRSM. 
 
5.3 – O INSS, através de seu representante Jaime Bortollin, confirma sua participação na 
Fiscalização Conjunta. 
 
Sem mais a tratar, a reunião encerrou as 12:15 hs. 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


