
                                 Ata da 82 ª  Reunião Extraordinária da CRSM

 
1- Data: 13/05/2008

 
2- Horário: 08h 30 3 - Local: Sala de Reunião – SIECESC

 
4 – Direção: Roberto Cláudio Lodetti  

5 – Participantes: 

Nome Empresas 

1.Roberto Claúdio Lodetti 
2.Dario Moares de Almeida 
3.Dario Valiati 
4.Leonor José Rampinelli 
5.Daniel Wasnieski da Silva 
6.Otaviano Clarindo da Silva 
7.Fernando Gambin 
8.Marlúcio Dias de Souza 
9.Valdemar Mariot 
10.Gerson Ribeiro de Souza Júnior

 

11.Luiz Donizetti Cerávolo 
12.Giovani de Souza 
13.Genoir José dos Santos 
14.Luiz Donizetti Cerávolo 
15.Leonor José Rampinelli 
16.Genoir José dos Santos 
17.Brunno M. Dallossi 
18.Cléber José Baldoni Gomes 
19.Arnoldo V. Mattos 
20.Jean Carlo Voltolini 
21.Ivan Roberto Westphal 
22.Sedenir Martinhago 
23.Guilherme de Bom Búrigo 
24.Félix Michels 

SRTE/SC 
DNPM/SC 

MPF 
                     Sindicato de Siderópolis  
                       Carbonífera Metropolitana S/A

 

ACEM/Carbonífera Belluno 
DNPM/SC 
DNPM/SC 

Sindicato de Lauro Muller 
Cia. Carbonífera Catarinense 

SIECESC/Nitroquímica 
Cooperminas 

STIECST 
SIECESC 

Sindicato dos Mineiros de Siderópolis 
STIECST 
SRTE/SC 
SIECESC 

FITIEC 
MPT 

Sindicato dos Mineiros de Criciúma 
Cia. Carbonífera Catarinense 

Carbonífera Criciúma 
Carbonífera Belluno   

Pauta da Reunião: Investigação do acidente na Carbonífera Catarinense. 
01. O Coorden a dor des ta com is s ã o a b re a reu n iã o da n do boa s vin da s a todos .

 

Ficou registrado que a ata da reunião do dia 09/05/2008, não estava conclusa.   

02. Nes te s en t ido, o En gen h eiro Cléber Gom es dá in ício à

 

pa u ta da reu n iã o. 
In icia lm en te p rojetou o m a pa da m in a , especificando

 

o loca l on de ocorreu o 
acidente de trabalho, tendo em vista a inviabilidade de apresentação na reunião do 
dia 09/05/2008.   

03. Du ra n te a p rojeçã o fora m discutidos e defin idos tópicos, en ten d idos pelos 
m em bros da Com is s ã o, como elem en tos p r in cipa is qu e leva ra m a o a ciden te

 

de 
tra ba lh o ocorr ido, e s ob re a s qu a is devem es ta r cen tra da s a s a ções de p reven çã o, 
sendo eles:  

a)- Presença  do gás metano e mais outros gases; 



 
Monitoramento e registro contínuo nas frentes de serviço; 

 
Mínimo 02 equipamentos para frente de serviço/ Monitoramento contínuo.  

b)-  Ventilação insuficiente para diluição do gás. 

 
Topografia propícia ao acúmulo de gases; 

 
Gera dor / Ma pea m en to de á rea de r is co/ p la n o de m on itora m en to e 
ventilação; 

 
Plano de acesso.  

c)-   Acesso das pessoas no local. 

 

Treinamento/Gestão (permissão de trabalho); 

 

Plano de treinamento e gestão de acessos (Pert); 

 

Controle de acesso.  

d)-  Fonte de ignição. 

 

Revistar/Monitorar/ Revista na frente de serviço; 

 

Mapeamento de fontes de ignição.   

e)-  Presença dos trabalhadores no local (Motivação).  

 

Deverá ser feito um histórico pela empresa.  

0 4 . Foram discutidos, ainda, alguns tópicos: 
   

 

Ênfase no treinamento; 

 

Possibilidade (necessidade) de fechamento de painéis antigos;  

 

Encarregado de produção não sabia onde estava a máquina; 

 

Operador e mecânico tomaram café às 02h40 e saíram. Sendo que o acidente 
ocorreu por volta das 02h50.  

05.

 

A reu n iã o es tá gra va da em : Adm in is tra çã o/ Secreta r ia / Reu n iões Gra va da s 
2008.  

06. Foi defin ido u m gru po de tra ba lh o, s en do ele com pos to por : 02 repres en ta n tes 
da cla s s e dos t ra ba lh a dores (Arn oldo Ma ttos ); 01 rep resen ta n te da Ca rbon ífera 
Metropolita n a S/ A (Da n iel Wa s n ies k i da Silva ); 01 rep res en ta n te da DRT/ SC; 01 
rep res en ta n te da Cooperm in a s (Giova n i de Sou za ); 01 repres en ta n te do MPFT;  01 
representante do SIECESC (Cleber Gomes); 01 representante da Nitroquímica (Luiz 
Donizetti Cerávolo) e por fim 01 representante do DNPM.   

07. Encaminhamentos: Ficou designada reunião para o dia 14/05/2008 às 16h00, 
n o SIECESC pa ra elaboração e fin a liza çã o dos tóp icos a cim a defin idos pelos 
membros desta Comissão, para apresentação na reunião do dia 06/06/2008.   

Nada mais. 
A reunião foi encerrada às 12:30.  
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