
Ata da 131a Reunião da CRSM 

 
1- Data: 05/10/2012 2- Horário: 9 

horas 
3- Local: Sala de Reuniões - 
SIECESC 

4 – Direção: Roberto Claudio Lodetti 
 

 

5 – Participantes: 
  
01. Antônio Cezar Stairk 
02. Valdir dos Santos 
03. Tiago Meis Amboni 
04. Pedro Bosse Neto 
05. Jone Edson Martins 
06. Lourival J. dos Santos 
07. Genoir J. dos Santos 
08. Gerson Ribeiro Junior  
09. Guilherme de Bom Búrigo 
10. Cléber José Baldoni Gomes 
11. Roberto C. Lodetti 
12. Fabiano Feuser Armando 
13. Jéssica Fernandes da Luz 

Sindicato 
Carbonífera Belluno Ltda 
SATC/CTCL 
Florestal 
DNPM 
Carbonífera Catarinense Ltda 
FITIEC 
Carbonífera Catarinense Ltda 
Carbonífera Criciúma S.A 
SIECESC 
SRTE/SC 
Carbonífera Catarinense Ltda 
SATC/CTCL 

Pauta da reunião: 1) Informações ofício Mandato das CIPAS a 
Superintendência; 2)Informações do curso  de PPR; 3) NR15; 4)Assuntos 
Gerais; 
 
O coordenador da CRSM inicia a 131ª reunião da CRSM. Logo, faz a leitura da 
130ª ata de reunião, que é aprovada por todos. 
 
1. Informações ofício – Mandato das Cipas: O coordenador Lodetti informa 
que não há uma posição do ofício enviado ao superintendente sobre eventual 
prorrogação do mandato das CIPAS. Em seguida, são discutidos entre os 
participantes, sugestões a respeito da alteração data do seminário CIPAMIN, 
bem como outros assuntos pertinentes a unificação das CIPAS. Logo, o 
coordenador Lodetti comenta que fará novamente uma tentativa de contato 
com o superintendente ainda esta semana. 
 
2) Informações do curso  de Proteção Respiratória: O coordenador Lodetti 
faz a entrega dos convites do Programa de Proteção Respiratória - PPR aos 
participantes. O programa ocorrerá no período de 30 a 31 de outubro no 
auditório I da SATC. Solicita que seja divulgado nas empresas, e pede que os 
profissionais de segurança estejam participando do referido curso. 
 
3) NR15: O coordenador Lodetti levanta a questão sugerida pelo o Sr. Genoir 
na última reunião da CRSM para discussão da NR15.  Discutiram-se entre os 
participantes itens da NR15 relacionados à: Limite de tolerância, operações 
insalubres poeira, ruídos, agentes químicos, periculosidade entre outros. Em 
seguida, o eng. Cléber informa que o eng. Colombo esta neste momento 
participando da Feira Internacional de Segurança e Proteção, e da Capacitação 
- Revisão NR-15 - Anexos I,II,III e VIII em São Paulo. 
 
4)Assuntos Gerais: O sr. Antônio informa que o Sr. Rampinelli esta internado, 



e que possivelmente receberá alta hoje.  Em seguida o eng Gerson relata que 
um funcionário tomou um choque de 220 volts na mina Bonito da Carbonífera 
Catarinense. Comenta que posterior ao ocorrido, o acidentado foi encaminhado 
ao hospital, onde foram realizados exames de enzimas, fibrilação e 
eletrocardiograma. Relata que foi realizada a investigação do acidente, e será 
concluído na próxima segunda-feira. Na oportunidade, o eng. Cléber relata 
sobre outro fato ocorrido na Mina 3G da Carbonífera Catarinense onde o 
eletricista desligou o exaustor, e retirou um pedaço de cabo para realizar uma 
emenda e religar a perfuratriz de teto. Comenta que o eletricista não 
comunicou a ninguém sobre este procedimento. Em seguida, o eng. Jone 
atenta que para qualquer alteração de sistema de ventilação, é necessário o 
aval do chefe da mina. Logo o sr. Antonio relata, que na Carbonífera Belluno 
estava ocorrendo problemas com a resina. Comenta que após reunião com os 
técnicos da empresa, a resina foi substituída sanando o problema. 
 
Sem mais assuntos a serem discutidos, a reunião encerrou as 11h45min. 
 
 


