
Ata da 54º Reunião Ordinária da CRSM 
 

Data: 03/02/2006 
Horário: 09:00hs 
Local: Sala de Reunião - SIECESC 

 
Presentes: 
 
Cleber J. B. Gomes   Siecesc 
Pedro Bosse Neto   Siecesc 
Genoir J. dos Santos   STIECST 
Sedenir Martinhago   Carbonífera Catarinense 
Gilvanio Espindola   ACATEMI 
Luiz Donizetti Ceravolo  Cooperminas 
Cleusa Crepaldi   Acest 
Gracieli Niero Machado  Carbonifera Rio Deserto 
Dario Valiati    DNPM 
Roberto C. Lodetti   DRT/SC 
Arnoldo V. Mattos   FTIEC 
Jerri Adriani Elias   Sind. Trabalhadores de Criciúma 
Hugo Pignatel    Sind. Trabalhadores do Rio Maina 
 
 Pauta: 
 

1. Escolha da Coordenação e Secretaria;  

2. Elaboração de Plano de Trabalho 2006;  

3. Assuntos Gerais.  

 

1 - Cordenação e Secretaria 
 

• Baseado no Regimento Interno da CRSM a coordenação da CRSM deve ser 
votada anualmente. O Sr. Roberto Lodetti, atual coordenador da CRSM, sugere 
que outro membro da CRSM assuma a coordenação da mesma, pois por motivos 
profissionais será impedido de permanecer devido o acúmulo de funções da DRT.  

• O Sr. Arnoldo Mattos, expressa sua opinião em relação a assumir o cargo, mas se 
preocupa com atual falta de infra-estrutura da bancada dos trabalhadores. 

• O engº Cléber esclarece que independente de qualquer que seja a instituição à 
assumir a coordenação, o SIECESC dará o apoio necessário de infra-estrutura 
para a realização das reuniões e serviços de secretaria. 

• Ficou decidido entre os presentes que, até segunda ordem a coordenação e a 
secretaria permanecem atuais representantes, aguardando assim a reestruturação 
da DRT. 

 
 



2 - Leitura da Ata 
 

• Ata da 53º reunião da CRSM – aprovada. 
 
 
3 – Cronograma para 2006 
 

• O Sr. Genoir sugere a formação do grupo técnico sobre Eletricidade, com um 
estudo sobre o DR. 

• O engº Cléber explica que o engº Djalma da Carb. Metropolitana, estaria 
desenvolvendo um estudo como tese de mestrado sobre o assunto Aterramento de 
Máquinas. 

• O Sr. Genoir, coordenador do GT_Aterramento relata que muitos engenheiros 
responsáveis pela parte elétrica das empresas, demonstram interesse em formar 
uma comissão específica do assuntos, para troca de informações e até intercâmbio 
entre as empresas do setor. E sugere que os técnicos responsáveis sejam 
convidados a participar de uma reunião da CRSM. 

 
3.1 – Projeto Pneumoconiose  
 

• Alguns esclarecimentos foram feitos e foi novamente enviado as empresas, um 
ofício solicitando dados dos funcionários como: código GFIP, número do PIS, 
data de admissão e data de nascimento. 

 
3.2 – GT_Estatística 
 
 
3.3 - Auditorias Internas  
 

• Os presentes decidiram que 03 (três) empresas deveriam ser fiscalizadas: 
Cooperminas e Carbonífera Siderópolis. 

• Equipes foram formadas para as auditorias: 
 

- Carbonífera Siderópolis 
- Equipe: Engº Cléber Gomes, Genoir J. dos Santos e Engº Pedro Bosse 
- Data: 21/02/2006 

 
 

- Cooperminas/Carb. Belluno 
- Equipe: Engº Cléber Gomes, Genoir J. dos Santos e Engº Luis Donizetti 

Cerávolo 
- Data: 20/02 ou 22/02 (à confirmar) 

 
 

 
 



 
3.4 – SIPAMIN 
 

• O Seminário Sipamin permanece sobre responsabilidade do mesmo grupo do ano 
anterior e deverá ser realizado no mês de julho onde coincidirá com as férias 
escolares da SATC, local onde de costume o evento é realizado. 

 
 
 
3.5 – Fiscalização Conjunta 
 
* O coordenador explica que para o ano de 2006,  03 (três) Fiscalizações serão realizadas, 
previstas para os meses de Abril, Junho e Setembro, e existe a possibilidades de uma 
quarta fiscalização para o fim do ano. 
 
Sem mais a tratar a reunião encerrou a 11:50hs. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

  
 
 
 
 

 

 
 

 
 


