
Ata da 118a Reunião da CRSM 

 

1- Data: 12/08/2011 2- Horário: 9 horas 3- Local: sala de reuniões do SIECESC 

4 – Direção: Cléber José Baldoni Gomes 
 

 

5 – Participantes: 

Nome: Empresas: 

01. Giovane de Souza 
02. Amélio Colombo 
03. Vanderlei F. Mendes 
04. Felipe F. Siscato 
05. Gilvanto A. Espíndola 
06. Jonathan N. Hoffmann 
07. Arilto Alves Valente 
08. Daniel Wasnievski da Silva 
09. Renata de Medeiros Dias 
10. Otaviano Clarindo da Silva 
11. Jone Edson Martins 
12. José Carlos F. Costa 
13. Jessica F. da Luz 

COOPERMINAS 
SATC 
Delupo 
COOPERMINAS 
ACATEMI 
Rio Deserto 
Ves Engenharia/Rio Deserto 
Carbonífera Metropolitana S.A 
SATC/CTCL 
ACEM/BELLUNO 
DNPM 
Carbonífera Catarinense Ltda 
SATC/CTCL 

Pauta da reunião: 1) Avaliação: XI Seminário CIPAMIN; 2) Relato: Viagem a 
Morgantown; 3) Criação do Grupo de Engenheiros de Minas; 4) Informes: a) Curso 
Gestão Saúde e Segurança na Mineração; b) Curso Sistema de Comando e Operações; c) 
Vídeo: Segurança na Mineração; d) Pneumoconiose; 

 
O eng. Cleber Gomes abre a 118ª reunião da CRSM, em seguida solicita que a Srta. 
Renata Dias faça a leitura da 117ª ata de reunião aos participantes. Não havendo 
nenhuma alteração, a ata foi aprovada por todos. 
 
01. Primeiro item de pauta: Avaliação do XI Seminário CIPAMIN: A Sra. Jéssica 

inicia a apresentação da avaliação do XI Seminário Cipamin que abordou as seguintes 

questões: local do evento, material distribuído, recepção, palestras apresentadas e 

sugestões. Foram propostas algumas sugestões para o próximo evento pelos 

participantes: realização do Seminário no Município de Urussanga; que as palestras 

fossem mais simplificadas; que houvesse maior tempo para o mandato das CIPAS nas 

minas; que os participantes do evento pudessem interagir durante as palestras. Em 

seguida, destacou a participação do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina 

através das palestras de Primeiros Socorros e Sistema de Comando e Operações. Por fim 

o Engº. Cléber Gomes parabeniza a todos que participaram e organizaram o presente 

evento. 

02. Segundo item de pauta: Relato da Viagem a Morgantown: o Engo Cléber Gomes 

inicia o relato da viagem a Morgantown em West Virginia, ocorrida no período do dia 26  

a 29 julho de 2011. Comenta que participaram da viagem o Eng. Arilto Valente, Eng. 

Joao Feijó da Copelmi, o Sr. Adolfo Carvalho da Copelmi e o Eng. André Zingano da 

UFRGS. Destaca que este evento é realizado anualmente na Universidade de West 

Virginia e organizado pelo professor Syd S. Peng. O evento contou neste ano com a 

participação de aproximadamente 300 pessoas vindas de países como Canadá, Polônia, 

Alemanha, Inglaterra, China, Austrália e Brasil. O eng. Cléber comenta que juntamente 

com o eng. André Zíngano apresentaram trabalho sobre Backfill. Foram realizadas visitas 

à mina Cumberland Coal da empresa Alpha Natural Resources, A Fábrica da Bucyrus 

International atualmente adquirida pela Carterpillar e a Mina Loveridge da Consol 



Energy. Posteriormente, o eng. Cleber inicia a apresentação do vídeo de segurança, 

apresentado durante a visita na Mina Loveridge aos membros da comissão.  

 

3) Criação do Grupo de Engenheiros de Minas: O eng. Cléber comenta a criação de um 

grupo de planejamento de minas mais específico e aprofundado nas questões de 

engenharia de minas. Logo, é decidido pela comissão que o primeiro encontro seja 

realizado na próxima reunião da CRSM no período da tarde posterior ao encontro da 

CRSM. O eng. Cléber apresenta a pauta a ser discutida nesta primeira reunião: 

Organização e funcionamento da criação do grupo de engenheiros de minas, 

Apresentação do planejamento da Cooperminas pelo Eng. Felipe Siscato e Apresentação 

do relatório técnico e material da viagem ocorrida em Morgantown.   

 

4) Informes: a) Sistema de Comando de Operações: O eng. Cléber informa aos 
participantes a realização do curso de SCO oferecido pelo Corpo de Bombeiros Militar de 
Santa Catarina, que ocorrerá nos dias 1 e 2 de setembro das 08h00 as 18h00. Avisa que, 
devido à realização do curso de SCO na primeira sexta-feira do mês de setembro, o 
próximo encontro da CRSM será transferido para o dia 09 de setembro de 2011;  
b) Curso de Gestão Saúde e Segurança na Mineração: O Eng. Cleber comunica duas 
opções de data para a realização do Módulo I, dias 03 ou 17 de setembro. Logo, foi 
definido pela comissão que o primeiro módulo, sobre Motivação, com duração de 10 
horas, seja ministrado durante todo o dia 17 de setembro; c) Vídeo de segurança na 
mineração: O eng. Cléber comunica que o texto das filmagens está pronto, e que foi 
encaminhado para a produtora, e avisa que as filmagens nas minas já foram iniciadas; d) 
Pneumoconiose: O eng. Amélio Colombo informa que em conversa com o Dr. Albino de 
Souza, a questão de pneumoconiose deu-se por encerrada, com o resultado final 
apresentado no XI seminário CIPAMIN. O eng. Amélio Colombo sugere que em 2012 seja 
feito um novo trabalho de diagnóstico de pneumoconiose nas minas; 
  
Sem mais assuntos a serem discutidos, a reunião encerrou-se as 11h45min. 
 

 


