
 Ata da 51º Reunião da CRSM 
 
Data: 07/10/2005 
Horário: 09:00 hs 
Local: Sala de Reunião – SIECESC 
 
Presentes:  
 
Albino Maciel    Hospital São José 
Walter Lins Arcoverde  DNPM/DIFIS 
Otaviano Clarindo da Silva  ACEM/Carbonífera Belluno 
Cleusa Crepaldi   ACEST 
Dario Valiati    DNPM 
Gracieli Niero Machado  Carbonífera Rio Deserto 
Sedenir Martinhago   Carbonífera Catarinense 
José Carlos Bithencourt  Sind. Mineiros de Criciúma 
Antonio Costa    Sind. Mineiros de Urussanga 
Luiz Felipe Reis Seara  DNPM 
Genoir José dos Santos  STIECST 
Pedro Bosse Neto   SIECESC 
Alfredo Febel    SIECESC 
Cléber José Baldoni Gomes  SIECESC 
Hugo Pignatel    Sind. Mineiros Rio Maina 
Paulo R. Vilaça   Comin & Cia 
Luiz Carlos R. Ferreira  MPT/SC 
Antonio C. Alves   Sind. Mineiros de Forquilhinha 
Paulo Baran    UNESC 
 
Pauta:  
 

• Assuntos Gerais 
 

1. O Dr. Albino, médico pneumologista e autor do projeto sobre Pneunoconiose, 
explicou ao Sr. Walter Lins Arcoverde Diretor de Fiscalização do DNPM, os 
detalhes e o objetivo sobre um novo estudo, e propõe o número de 500 
trabalhadores como amostra para elaborar uma proposta ao estudo. 

1.1 – O valor estipulado para o desenvolvimento do projeto é de R$ 90.000,00 para o 
número de trabalhadores proposto. 

1.2 – O engº Cléber comunica aos presentes o interesse do SIECESC no Projeto 
Pneunoconiose e sugere um novo dimensionamento ao número de trabalhadores, 
reduzindo assim o número de amostras para que, automaticamente haja uma 
redução de custos. 

1.3 – O geólogo Dario do DNPM sugere que os sindicatos dos trabalhadores da 
região carbonífera sejam responsáveis pelo levantamento de funcionários de cada 
empresa, no que se refere à função e ao tempo de serviço na atividade de 
mineração. E pede que o Dr. Albino que encaminhe um questionário para ser 



aplicado nas empresas, e juntamente com este os custos para elaboração do 
projeto. 

1.4 - O engº Cléber comenta que, através desse projeto de estudo, será possível 
conhecer a realidade do setor mediante a pneunoconiose. 

1.5 – O engº Cléber comenta com o Dr. Walter L. Arcoverde sobre os equipamentos 
do CECOPOMIN e sobre a importância da transferência dos mesmos para 
Criciúma, para servir de apoio para a CRSM. Na mesma oportunidade, engº 
Cléber questiona ao Walter sobre o cadastro técnico de acidentes da mineração, e 
sobre a possibilidade de ter o acesso a esse documento, para poder viabilizar o 
estudo sobre as estatísticas de acidentes de trabalho da mineração. 

1.6 – O Dr. Walter pede que o ofício sobre o CECOPOMIN seja re-encaminhado para 
o DNPM para que as providências cabíveis possam ser tomadas. E cadastro 
técnico de acidentes da mineração, o mesmo informa que o responsável é o 
engenheiro Dário Moraes de Almeida do 11º Distrito do DNPM/Florianópolis. 

 
2 – Leitura da Ata da 50º da CRSM – ata aprovada. 
 
3 – Informes 
3.1 – O engº Cléber comunica aos presentes que recebeu do engº Djalma da 
Carbonífera Metropolitana um ofício, manifestando interesse sobre o assunto 
Aterramento de Máquinas e que o mesmo pretende usa-lo como tema de dissertação 
na conclusão do seu mestrado. O SIECESC já demonstrou interesse em apóia-lo . 
3.2 – O engº Cléber justifica a ausência do coordenador o Sr. Roberto Lodetti, lendo 
um e-mail que foi encaminho explicando os motivos profissionais que impedirão sua 
presença na reunião e a impossibilidade a realização da Fiscalização Conjunta 
anteriormente agendada para os dias 24 à 28 de outubro de 2005. 
3.3 – O Sr. Genoir comunica aos demais que, conforme decisão tomada pela CRSM, 
o GT_Aterramento passada a fiscalizar as empresas onde ocorrerem acidentes na 
parte elétrica, investigando assim as causas do mesmo. 
3.4- A engº Cleusa justifica que o engº Luiz Donizetti não pode comparecer na 51º 
reunião da CRSM, por compromissos anteriormente agendados e que o levou como 
representante da Câmara dos Engenharia de Minas e Geologia para uma reunião do 
CREA em Florianópolis. 
3.5 – O Sr. Genoir comunica aos presentes a data da próxima reunião do 
GT_Aterramento. 
Dia: 19/10/2005 
Horário: 14:00 hs 
Local: SIECESC 
Pauta: Procedimentos na Parte Elétrica 
3.6 – Para o mesmo dia, ficou agendada uma reunião com o GT_Brigada Resgate que 
que após a Reunião do GT_Aterramento receberá o capitão do Corpo de Bombeiros. 
3.7- O engº Cléber comunica aos presente sua participação na IX Sipatmin da 
Ferrovia Tereza Cristina e Transferro em Capivari. 
 
Sem mais a tratar, a reunião encerrou as 12:10hs. 


