
Ata da 135a Reunião da CRSM 

 

1.Data: 01/03/2013 2- Horário: 09 horas 3- Local: Sala de Reuniões - 
SIECESC 

4 – Direção: Roberto Cláudio Lodetti e 
Cléber José Baldoni Gomes. 
 

 

5 – Participantes: 

  

01. Fabiano Feuser 
02. Amélio Colombo 
03. Jonathan N. Hoffmann 
04. Valdir dos Santos 
05. Antonio Cezar Stairk 
06. Valdemar Mariot  
07. Genoir José dos Santos 
08. Cléber José Baldoni Gomes 
09. Jéssica Fernandes da Luz 
10. Otaviano Clarindo da Silva 
11. Roberto Lodetti 
12. Marcelo Spillere Scotti 
13. Paulo Baran 
14. Aldrin Silva Souza 
15. José Roberto Savi 
16. Tiago Meis Amboni 

Carbonífera Catarinense 
SATC 
Rio Deserto 
Carbonífera Belluno 
Sindicato Siderópolis 
Sindicato Lauro Muller 
Carbonífera Criciúma 
Sind. dos Mineiros de Lauro Muller 
SIECESC 
Carbonífera Belluno 
MTE 
COOPERMINAS 
IFSC 
CBMSC 
SATC 
SATC 

Pauta da reunião:1) Mina de Visitação; 2) Estatísticas 2012 

3) Equipamentos Mina Modelo; 4) Comportamento Seguro; 5) Escoramento; 6) 

Assuntos Gerais; 

 
O coordenador Roberto Cláudio Lodetti abre a 135ª reunião da CRSM e faz leitura da 
134ª ata de reunião, após a leitura foi acrescentado comentário do Eng. Otaviano ao 

item 3 da ata, após estas considerações é aprovada por todos. Com a presença de 

novos representantes do MTE, o coordenador da comissão faz a leitura do ofício 

recebido do atual Superintendente da Secretaria Regional do Trabalho e Emprego,  

senhor Giovani Nardelli. No oficio, é mencionada indicação dos novos representantes 
do MTE na Comissão Regional tendo o Senhor Francisco de Assis Gonçalves como 

titular e o Senhor Francisco Manoel como suplente. No oficio menciona ainda que, 

oportunamente será realizada modificação da Portaria no18/2001 onde serão 

informados aos novos representantes para clara definição de sua composição. Após a 

leitura da indicação dos novos representantes da Comissão, o coordenador Lodetti 

expõe que a partir deste momento, entende que não pode permanecer no seu cargo 
como coordenador da comissão. Comenta que não foi comunicado desta decisão, e 

demonstra surpresa diante do conteúdo do oficio. Em seguida o eng. Cleber expõe a 

importância da participação do coordenador Roberto Lodetti nestes anos na CRSM e 

demonstra gratidão pelo empenho e dedicação para com a comissão. Logo, sugere ao 

Sr. Lodetti coordene a reunião até o final. Em resposta o coordenador comenta que 
esteve reunido com o chefe de setor de segurança do trabalhador, e com a assessora 

do superintendente onde explicou como funcionava a comissão, e que em nenhum 

momento foi comunicado sobre esta decisão, portanto não merecem que fique nem 

mais um minuto. Comenta que não admite ser tratado desta forma, e que deste modo 

foi desrespeitado e humilhado. Posteriormente, solicita que o eng. Cléber coordene a 

reunião até que o titular designado obtenha experiência para dar continuidade aos 
trabalhos.  Logo, o coordenador agradece o apoio e se despede de todos com aplausos 

dos membros da comissão. O Sr. Antonio comenta que já é a segunda vez que isso 

ocorre com Sr. Lodetti. O Sr. Francisco de Assis informa que desconhecia que o Sr. 

Roberto não estava ciente da decisão. O eng. Cléber comenta que foi uma surpresa e 

um ato deselegante por parte do atual Superintendente.  O eng. Cleber sugere que o 
sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal tome uma atitude com relação a 

esta decisão. Em seguida o eng. Cléber da boas vindas aos novos representantes do 



MTE, Francisco de Assis Gonçalves e Francisco Manoel Pacifico Moreira Mota. Dando 
continuidade a reunião, O Sr. Mariot solicita que seja incluído como item de pauta 

assunto sobre escoramento, o eng. Colombo pede que seja incluso também, o assunto 

sobre comportamento seguro.  Logo, o Sr. Antonio ressalta que alguns engenheiros de 

segurança das empresas não têm comparecido nas reuniões da CRSM, atrasando 

relatos de acidentes e não contribuindo com as discussões de melhorias nas questões 
de segurança na mineração. Os engenheiros citados pelo senhor Antonio foram: Eng. 

Daniel da Metropolitana, Eng. Guilherme da Criciúma e o eng. Gerson. O eng. Cléber 

comenta que fará contato com todos os engenheiros citados, solicitando a participação 

nas reuniões da CRSM. Em seguida, justifica a ausência do eng. Gerson, que devido à 

ocorrência de um acidente com eletricidade na Mina G, e devido à vistoria do exército 

nos paióis no dia de hoje, não pôde comparecer na reunião. 
 

2. Apresentação dos Equipamentos na Mina Modelo: O eng. Colombo juntamente 

com o Sr. Fabiano apresentam as fotos coletadas dos equipamentos expostos no pátio 

da mina modelo aos participantes. Após a apresentação, o eng. Cleber sugere ao eng. 

Savi levar a equipe da SATC para avaliar os equipamentos e realizar um orçamento de 

restauração, para futuramente expor na Mina de Visitação. O eng. Colombo sugere 
também, que sejam expostos inicialmente equipamentos manuais que eram utilizados 

antigamente na mineração.  

 

3. Mina de Visitação: O eng. Colombo informa que a Mina de Visitação foi reaberta 

no dia 26 de fevereiro de 2013, relata que toda mina foi reestruturada, foram 
colocados aproximadamente 230 parafusos de teto e realizada a recuperação das 

madeiras. Foram elaborados todos os procedimentos desde o atendimento ao visitante 

até funcionamento da mina. Foi elaborado cronograma de treinamento de primeiros 

socorros, avaliação de teto e demais procedimentos. Posteriormente o eng. Cleber abre 

espaço para o Capitão Aldrin, que expõe sucintamente alguns pontos do seu trabalho 

de conclusão na especialização em Gestão de Riscos apresentado no dia 06 de 
fevereiro em Florianópolis. Foram abordados aspectos de sinalização, sistema 

hidráulico, iluminação de emergência, saída de emergência, sistema de alarme sonoro, 

acionadores, sistema de brigada de emergência, resgate de minas, padronização de 

procedimentos de segurança entre outros assuntos.   O eng. Cléber solicita ao Capitão 

Aldrin que apresente o trabalho completo oportunamente em uma das reuniões da 
CRSM. Sugere que quando as normas foram avaliadas, se faça uma discussão em 

conjunto na presença das empresas carboníferas. Na oportunidade, o eng. Colombo 

solicita que as empresas enviem os dados estatísticos do ano de 2012, e ressalta que a 

Carbonífera Catarinense ainda não enviou os dados estatísticos de 2011. O eng. 

Cléber se prontifica entrar em contato com as empresas para solicitar os dados. Logo, 

sugere compilar os dados estatísticos às empresas, a fim de divulgar as causas e as 
consequências dos acidentes e utilizar como forma de treinamento. 

 

4. Relato do acidente Carbonífera Catarinense; O eng. Cléber faz um sucinto relato 

do acidente ocorrido no dia 02 de março por volta das 13h30min cauda da CT 4 onde 

existe uma bomba instalada. Segundo relato preliminar o bombeiro havia levou um 
choque após entrar na água. O companheiro que estava com ele o retirou do local. O 

bombeiro ficou em observação no hospital e passa bem. Comenta que a investigação 

do acidente esta em andamento, e que na próxima reunião o engenheiro Gerson 

apresentará o relato do acidente ocorrido. 

 

5.) Assuntos Gerais - O Sr. Mariot relembra procedimento discutido em uma das 
reuniões das CRSM, sobre quantos metros o minerador continuo poderia cortar para 

escorar na Carbonífera Belluno. Comenta que ainda não foi tomada nenhuma 

providencia no sentido de informar aos trabalhadores sobre esta questão. O eng. 

Baran comenta que se deve pensar no tempo e não somente na distancia. O eng. 

Cléber comenta que este assunto necessita seguir para uma regra. O eng. Otaviano 
informa que o encarregado através do boletim relata o quanto foi cortado. O eng. 

Colombo sugere que o procedimento do corte seja estabelecido por escrito. Em seguida 

o eng. Cléber sugere que cada empresa defina seus critérios de profundidade máxima 

de corte do minerador continuo de acordo com suas condições específicas. 

Posteriormente, o eng. Cléber informa sobre o reajuste do dissídio no valor de 10%, e 

da um parecer geral do setor carbonífero aos participantes. Com relação ao 
Comportamento Seguro nas minas, o eng. Colombo comenta sobre a retomada do 

trabalho em parceria com do Sr. Fabiano. Comenta que será elaborado o cronograma 



com base no interesse das empresas em realizar o presente trabalho. Logo. o Sr. 
Fabiano sugere a retomada dos trabalhos do GT - Segurança. 

 

Sem mais assuntos a ser discutidos, a reunião encerrou as 12h15min. 

 

 


