
Ata da 146a Reunião da CRSM 

 
1.Data: 14/02/2014 2- Horário: 09 horas 3- Local: Sala de Reuniões - SIECESC 

4 – Direção: Cleber José Baldoni Gomes. 
 

 

5 – Participantes: 
  
01. Marcelo Spilleri Scotti 
02. Rafael Bortolotto 
03. Pedro Simon 
04. Cleber José Baldoni Gomes 
05. Luiz Fernando Lopes 
06. Jone Edson Martins 
07. Genoir José dos Santos 
08. Valmir G. de Souza 
09. Guilherme de Bom Búrigo 
10. Diógenes Damiani  
11. Anderson Heleodoro 
12. Laís Mari Rabelo 
13. Roberto Lodetti 
14. Jéssica Fernandes da Luz  
15. Marcio Zanuz 

Delupo 
Rio Deserto 
SBM 
SIECESC 
DSI 
DNPM 
FITIEC 
Cooperminas 
Carbonífera Criciuma 
Carbonífera Metropolitana 
Carbonífera Catarinense 
MTE 
MTE 
SATC 
SIECESC 

Pauta da reunião: 1) Curso: gerenciamento de emergência em áreas remotas; 2) Projeto 
Segurança; 4) GT Minerador Contínuo; 5) Comportamento Seguro; 06) Apresentação da 
empresa DSI; 07) Assuntos Gerais; 
O eng. Cleber inicia 146ª reunião com a leitura 145ª ata de reunião, solicita aos 
participantes se há alguma consideração a acrescentar, sem nenhum comentário a ata é 
aprovada por todos. 
 

1. Curso de Gerenciamento de Emergência em Áreas Remotas: O eng. Cléber 
informa que o curso será realizado no período de 19 a 20 de março de 2014, nas 
dependências do SIECESC. Ressalta que através do SIECESC será disponibilizado 
01 vaga com desconto de R$ 500,00 reais ficando no valor de R$ 1.000,00 por 
empresa associada ao SIECESC que opera mina subterrânea. Pede as empresas que 
enviem o nome do representante de cada empresa para obter o desconto. Informa 
que ainda restam 14 vagas, e reforça para que as empresas que realizem suas 
inscrições o mais rápido possível. 
 

2. Minerador Contínuo: O eng. Cleber questiona se foi enviado as empresas o 
documento com os procedimentos sugeridos nas reuniões do GT Minerador Contínuo 
as empresas. A Senhora Jéssica informa que não recebeu o documento com os 
procedimentos, e por isto não enviou as empresas. Logo o eng. Cléber solicita que o 
eng. Colombo repasse a senhora Jéssica para que a mesma encaminhe as empresas. 
 

3. Projeto Segurança: O eng. Márcio informa que foi estruturado um projeto base para 
uma possível submissão a organismos financiadores. 

 
4. Núcleo Segurança CTCL: O eng. Cléber comenta sobre a iniciativa da SATC de 

implantar um núcleo de junto ao CTCL.  A composição inicial do Núcleo de 
Segurança irá contar com eng. Amélio Colombo e um estagiário (técnico de segurança 
do trabalho). Deverá ser firmado um convênio entre SATC e a corporação do Corpo 
de Bombeiros para troca de conhecimentos. Ressalta que o engenheiro Márcio, pelo 
SIECESC, acompanhará as questões que envolverão o Núcleo de Segurança do 



CTCL. Em seguida, o Sr. Lodetti sugere que seja discutido a questão de coleta e 
amostragem de poeiras respiráveis nas minas na próxima reunião da CRSM. 

5. Assuntos Gerais: O eng. Jone comenta que o aumento de compra de carvão pela 
TRACTEBEL que elevou a cota de fornecimento para 300.000 (t/mês) de carvão. 
Comenta sua preocupação que com a necessidade de aumento de produção será 
necessário elevar o número de pessoas e equipamentos nas minas. Expressa sua 
preocupação e alerta que as empresas devem dar o devido treinamento para os novos 
contratados, além de melhorar a infraestrutura, a ventilação e outros aspectos das 
minas. 
O eng. Jone alerta que se, não forem tomadas as medidas cabíveis para a prevenção 
de acidentes, 2014 poderá se transformar num ano com número recorde de 
acidentes. O Sr. Genoir reforça que a colocação do eng. Jone é pertinente, e reforça 
que na composição do corpo técnico das empresas atuam técnicos cada vez mais 
jovens e menos experientes nas operação das minas. O sr. Lodetti comenta que 
enquanto não houver uma política governamental clara para o carvão, fica inviável 
a realização de um planejamento para o setor carbonífero. 

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

 


