
Ata da 143a Reunião da CRSM 

 

1.Data: 01/11/2013 2- Horário: 09 horas 3- Local: Sala de Reuniões - SIECESC 

4 – Direção: Cleber José Baldoni Gomes. 
 

 

5 – Participantes: 

  

01. Marcelo Spilleri Scotti 
02. Félix Michels Savi 
03. Rafael Bortolotto 
04. Cleber José Baldoni Gomes 
05. Gilvano A. Spíndola 
06. Genoir José dos Santos 
07. Jonathan N. Hoffmann 
08. Gerson Ribeiro de Souza Junior 
09. Fabiano Feuser Armando 
10. Diógenes Damiani  
11. Anderson Heleodoro 
12. Jone Edson Martins 
13. Leandro Cardoso 
14. Guilherme de Bom Búrigo 
15. Valmir G. de Souza 
16. Jéssica Fernandes da Luz  
17. Leandro Serpa 
18. Armani de Menezes 

DELUPO 
Carb. Belluno 
Rio Deserto 
SIECESC 
ACATEMI 
FITIEC 
Rio Deserto 
Carb. Belluno 
Carb. Catarinense 
Carbonífera Metropolitana 
Carbonífera Catarinense 
DNPM 
Carbonifera Metropolitana 
Carbonífera Criciuma 
COOPERMINAS 
SATC/CTCL 
Sind. Mineiros Criciuma 
 

Pauta da reunião: 1) Curso: gerenciamento de emergência em áreas remotas; 
2)Andamento do projeto segurança; 3) GT-Minerador Contínuo; 4) Assuntos Gerais; 

O eng. Cleber inicia 143ª reunião com a leitura 142ª ata de reunião, que é aprovada por 
todos.  Com a palavra, o eng. Zancan informa aos participantes sobre a contratação do eng. 
Marcio Zanuz, e fala que uma das prioridades dele, será tratar as questões de segurança. 
Na oportunidade comenta sobre a criação de um projeto, que já está em andamento, para 
angariar recursos para investimento em segurança.  
 
 

1. Curso de Gerenciamento de Emergência em Áreas Remotas: O eng. Cléber 
repassas as informações do curso enviadas pelo eng. Jonathan. Comenta em 
seguida, que será enviado para as empresas para uma pré-inscrição. Ressalta que 
será aberto vaga para o corpo de bombeiros e DNPM. 
 

 
2. Andamento do Projeto Segurança: O capitão Aldrin comenta que a escrita do 

projeto já foi iniciada e já foram realizadas 4 reuniões para tratar do projeto. O eng. 
Cleber ressalta que o eng. Márcio dará suporte na elaboração deste projeto. Na 
sequencia o capitão Aldrin faz uma prévia do projeto aos participantes.  Comenta 

que seria interessante lançar o cronograma do projeto no MS Project para o 
acompanhamento e controle das atividades.  

 
3. GT – Minerador Contínuo: o Sr. Genoir relata que no dia 25 de outubro ocorreu a 

reunião para tratar dos procedimentos do minerador. Comenta que foi acordado na 
reunião, que as empresas fariam um histórico dos acidentes com minerador, 
posicionamento dos operadores e ajudantes, rotina de capacitação e reforço de 
treinamento. Em seguida, o eng. Damiani relata o acidente ocorrido na 
Metropolitana, onde o operador do minerador estava saindo da galeria e houve um 
desplacamento. O operador bateu com o capacete e cortou a cabeça. Ressalta que 
acidente não foi com o minerador, e sim, com o operador. Logo o eng. Cléber faz 



leitura do relato de acidentes ocorridos com minerador continuo e Shuttle Car, 
enviado pela Rio Deserto. Posteriormente o eng. Félix da Belluno faz a apresentação 
dos procedimentos do minerador continuo aos participantes, na mina Lauro Muller. 
O eng. Jone informa que realizou um levantamento por motivos de acidentes, em 
termos de vítimas fatais nas empresas. Comenta que são 35 acidentes fatais com 
metano. Mas atenta para os acidentes com teto e lateral. E reforça aos representantes 
das empresas, que tenham atenção neste sentido. Relata que tem conversado 
particularmente com cada empresa, e vê um descuido e relaxamento nesta questão 
de forma geral. Comenta que nas vistorias tem observado laterais abertas e 
problemas de rachaduras no teto. Reforça as empresas para intensificarem a atenção 
nestas questões, e dediquem tempo para isto. Pede ainda a atenção para acidentes 
com choque elétrico e equipamentos. O sr. Genoir fala da importância de atentar 
para estes assuntos apresentados pelo eng. Jone. Logo, sugere que o GT- Minerador 
contínuo faça visitas nas minas. O eng. Cléber sugere em seguida que, antes de ser 
realizadas as visitas, se tenha o histórico das empresas. O eng. Cléber sugere que 
seja marcado uma reunião do GT – Minerador contínuo para o dia 14 de novembro, 
as 14h00min. E na próxima reunião da CRSM, seja apresentada uma minuta para 
a padronização de operacionalização de minerador contínuo.  
 

Assuntos Gerais: O eng. Cléber faz a leitura da portaria da CRSM reeditada, enviada 
pelo Sr. Lodetti aos participantes para avaliação. Solicita a senhora Jéssica que envie 
aos participantes, com prazo máximo para comentários e sugestões até terça-feira, 
dia 05 de novembro de 2013. 
 

        Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 12h15min. 

 

 


