
Ata da 55º Reunião Ordinária da CRSM 
 
Data: 10/03/2006 
Horário: 09:00HS 
Local: Sala de Reunião – Siecesc 
 
Presentes: 
 
Márcio Zanuz    Siecesc 
Antônio Carlos Alves   Sindicato dos Trabalhadores de Forquilhinha 
Luiz Carlos Ferreira   Ministério Público do Trabalho 
Gracieli Niero Machado  Carbonífera Rio Deserto  
João Belmiro Freitas   Carbonífera Catarinense 
Sedenir Martinhago   Carbonífera Catarinense 
Valdemar Mariot   Sindicato dos Trabalhadores de Lauro Muller 
Otaviano Clarindo da Silva  Acém/Carbonífera Belluno 
Laerte Barcelos   Carbonífera Siderópolis 
Cleusa Crepaldi   ACEST 
Dario Valliati    DNPM/SC 
Pedro Bosse Neto   Siecesc 
Alfredo Febel    Siecesc 
Djalma dos Santos    Carbonífera Metropolitana 
Genoir José dos Santos  STIECST 
Willian E. Lima   INSS 
Hugo Pignatel    Sindicato dos Trabalhadores do Rio Maina 
José Carlos Bithencourt  STIECC 
Arnoldo Mattos   FTIEC 
Luiz Donizetti Cerávolo  Siecesc 
Paulo Roberto Vilaça   Comin & Cia  
 
Pauta: 
 

• Relatório das Inspeções Internas; 
• Condições de Segurança nas Instalações Elétricas; 
• Assuntos Gerais. 

 
Informes: 
 
�� Na ausência do coordenador da comissão por motivos pessoais, assume a 
responsabilidade da reunião o Sr. Genoir como coordenador e o Sr. Alfredo como 
secretário. 
 
��Por telefone, o Sr. Roberto envia um aviso ao grupo de trabalho responsável pelo 
Seminário do SIPAMIN que, toda programação do mesmo deverá estar pronta até o 
início de junho, para que o evento possa ser incluído na agenda do Ministro do Trabalho, 
pois o mesmo tem interesse em prestigiar. 



 
��Ata da reunião anterior – aprovada. 

 
1.Relatório das Inspeções Internas 

 
1.1 – O Sr. Genoir relata sobre as vistorias internas e analisa deficiências e as 

melhorias encontradas em cada empresa: 
 
• Mina do Trevo/Carbonífera Siderópolis – iluminação precária, acesso com 

obstruções e parte elétrica com fixação dos cabos elétricos com “pregos”; 
emendas ainda não atendem o definido pela CRSM em 26/10/2005. 

• Cooperminas – não foi possível a vistoria por falta de equipamentos de medição. 
• Mina Morosini 1/Carbonífera Belluno – camada irregular; escoramento sobre 

plataforma; trecho com inclinação acentuada na passarela. 
 
1.1.1 – O representante do DNPM, Sr. Dario relata que mesmo quando houver 

manutenção nos equipamentos, os mesmos sejam desenergizados. 
 

1.1.2 – O engº Djalma diz que esse processo é norma estabelecida dentro da 
Carbonífera Metropolitana. 

1.1.3 – O engº Alfredo, transmite as informações sobre as vistorias internas do engº 
Cléber, que por motivo profissionais esteve ausente da reunião (em anexo) 

1.1.4 – O geólogo Dario, sugere que fitas da área SE devem ser retiradas após o 
escoramento de teto, para evitar que ocorra dúvida de sinalização. E na mesma 
oportunidade comenta sobre a questão ventilação Fundo de Saco. 

1.1.5 – O engº Alfredo comunica que no dia 16/04/2006, participará da reunião do 
CPNM em Belo Horizonte e que levará o caso a ventilação fundo de saco para 
ser discutida. 

1.1.6 – O Sr. Arnoldo Mattos diz que o principal é termos sempre em mente que o 
objetivo da CRSM e da NR-22 é a saúde e a integridade do trabalhador. 

1.1.7 – O engº Laerte da Carbonífera Siderópolis diz que nesse caso a velocidade é 
inerente e que o importante e a qualidade do ar. 

1.1.8 – O Dr. Luiz Carlos, lembra que este assunto já foi bastante debatido em 
várias reuniões da CRSM e solicita que se resgate as decisões. E que a partir 
disso a CRSM, faça uma reunião para que seja definido a interpretação do art. 
22.24.18, e que cada participante da CRSM receba as atas que citam esse 
tema. 

 
2.GT_Aterramento 
 

2.1 - Foi decidido que cada empresa mineradora indicará um representante pra 
participar do GT_Aterramento, do qual o engº Belmiro será o coordenador. 

2.2 – Pontos positivos apontados pelo GT_Aterramento: 
• Cadeado com identificação; 
• Eletricistas já identificados; 



• Intercâmbio de profissionais entre as empresas, em busca de subsídios para 
melhorias. 

 
2.3 – Os componentes do GT_Aterramento são: 
 
• Genoir J. dos Santos – coordenador do grupo; 
• Arnoldo Mattos 
• Ailton Tournier 
• Gerson de Souza 
• Pedro Bosse Neto 
• Valdemar Mariot 
• Paulo Baran 
 

3.GT_Estatística 
 

3.1 - O Sr. Dario informa que as fichas do Cadastro Técnico de Acidentes estão 
disponíveis no escritório do DNPM de Criciúma. 

3.2 – A engº Cleusa manifesta a necessidade da contratação de um estagiário. 
3.3 – O Sr. Arnoldo sugere que os custos da contratação do estagiário seja ratiada 

entre os Sindicatos: Patronal e dos Trabalhadores. 
 

4.Informes Gerais 
 

4.1 - O Dr. Luis Carlos informa que será inaugurado em Criciúma um 
escritório do Ministério Público do Trabalho. 

4.2 – Dr. Willian solicita que todos os laudos técnicos emitidos após 1985, 
sejam enviados para a Agência do INSS. 

 
Sem mais, a 55º Reunião encerrou às 13:00. 

 
 
 
 


