
 
Ata da 112a Reunião da CRSM 

 
1- Data: 04/02/2011 2- Horário: 9 horas 3- Local: sala de reuniões do SIECESC 

4 – Direção: Cléber José Baldoni Gomes 
 

 

5 – Participantes: 

Nome: Empresas: 

Daniel Wasnievski da Silva 
Guilherme de Bom Búrigo 
Jone Martins 
Antônio Cezar Stairk 
Genoir José dos Santos 
Francisco Ramos 
Jonathann Nogueira Hoffmann 
Félix Savio Michels 
Gustavo Luciano 
Giovani de Souza 
Cléber Gomes 
Joice Quadros 
Giovani Espíndola 
Pedro Bosse Neto Vanderlei Mendes 
Cirlézia da Silva 
Jussara Gonçalves da Silveira 
Alexandre Selbach 
 

Carbonífera Metropolitana 
Carbonífera Criciúma 
DNPM 
Sindicato dos Mineiros de Siderópolis 
FITIEC 
Sindicato dos Mineiros de Siderópolis 
Carbonífera Rio Deserto 
Carbonífera Belluno 
Carbonífera Catarinense 
Cooperminas 
SIECESC 
SIECESC 
ACATEMI 
Florestal/SC 
CEREST 
SATC 
MSA 
 

Pauta da reunião: 01. Aprovação do planejamento da CRSM para 2011; 02. Instalação de 
câmaras de refúgio nas minas; 03. Definição do calendário de vistorias da comissão; 04. 
Apresentação do projeto brigadas de resgate; 05. Informes: a) vídeo sobre segurança na 
mineração; b) orçamento para viagem ao exterior pelo GT engenheiros de segurança; c) 
apresentação do CEREST; d) apresentação da proposta de pesquisa sobre alteração do DNA dos 
trabalhadores de carvão; e) representantes do MPF e da SRTE/SC na CRSM. 

 
01. O Secretário Executivo e Coordenador interino da CRSM, Sr. Cleber Gomes, abre a 112ª 
reunião da CRSM dando boas vindas a todos. 
 
02. Em seguida faz a leitura da ata da 111ª reunião da CRSM. Não havendo a necessidade de 
correções a mesma foi aprovada por todos. 
 
03. É dado inicio ao primeiro item de pauta: aprovação do planejamento da CRSM para 2011. 
Ficou acordado na última reunião da comissão, que a minuta do planejamento seria encaminhada 
aos membros da CRSM através de e-mail e que estes, por sua vez, encaminhariam suas sugestões 
acerca do assunto até a presente data. Na ausência de sugestões, o Sr. Cléber Gomes fez a leitura 
do planejamento para que os participantes da reunião fizessem suas considerações naquele 
momento. Diante disto, foram definidos os seguintes pontos: a. que fosse feita a atualização da 
estatística de acidentes até o ano de 2010; b. que fossem inclusos no planejamento a aplicação do 
questionário sobre segurança na mineração as demais empresas carboníferas e c. retomada das 
vistorias conjuntas (sindicato dos trabalhadores, sindicato dos empregadores). Para o 
entendimento deste item, segue anexado a esta ata o planejamento da CRSM para 2011 
atualizado, conforme as considerações supracitadas. 
 
04. É dada continuidade a reunião com o segundo item de pauta: instalação de câmaras de 
refúgio e geradores, sistemas de comunicação nas CR, correia antichamas, máscaras de 
fuga, revisão do PGR e controle de incêndio nos cabeçotes. O Sr. Cléber Gomes questiona os 
representantes das empresas sobre o andamento destas questões, onde obteve as seguintes 
respostas, conforme tabela abaixo: 



 
 
05. Definição do calendário de vistorias da comissão: Foi acordado entre os presentes que as 
vistorias seriam feitas na seguinte ordem: 1. Carbonífera Criciúma; 2. Cooperminas; 3. 
Carbonífera Metropolitana; 4. Carbonífera Belluno; 5. Carbonífera Catarinense; 6. Carbonífera 
Minageo e 7. Rio Deserto. A primeira visita será realizada no dia 23/02/2010 e as demais serão 
agendadas nas reuniões desta comissão de acordo com a disponibilidade de cada empresa. 
 
06. Apresentação do projeto brigadas de resgate: Conforme solicitação do Engenheiro de 
Segurança da Carbonífera Metropolitana, Sr. Daniel Wasnievsk, este assunto será abordado na 
113ª reunião da CRSM. 
 
07. Informes: a) vídeo sobre segurança na mineração: nesta ocasião, foi concedida a palavra a 
Sra. Joice Quadros, que apresentou os orçamentos referentes a elaboração do vídeo de segurança 
na mineração, estando estes em fase de analise pela diretoria do SIECESC; b) apresentação do 
CEREST: A pedido deste órgão a apresentação foi transferida para a próxima reunião da 
comissão. c) apresentação da proposta de pesquisa sobre alteração do DNA dos trabalhadores 
de carvão: O Sr. Giovani de Souza informou que não foi dado continuidade a este assunto, uma 
vez que a pesquisadora não entrou mais em contato com a empresa; e) representantes do MPT e 
da SRTE/SC na CRSM: Não havendo manifestação do MPT e da SRTE/SC quanto ao convite para 
a retomada da participação nas reuniões da CRSM, o Sr. Cléber Gomes informou que entrou em 
contato com o Presidente do SIECESC, Sr. Ruy Hülse, que pretende agendar reuniões com estes 
órgãos, tão logo haja definição das novas chefias, a fim de relatar a importância da participação 
dos mesmos na comissão.  
 
06. Sem mais assuntos a ser tratados, a reunião foi encerrada às 12h da data corrente. 

 


