
Ata da 147a Reunião da CRSM 

 
1.Data: 14/03/2014 2- Horário: 09 horas 3- Local: Sala de Reuniões - SIECESC 

4 – Direção: Cleber José Baldoni Gomes. 
 

 

5 – Participantes: 
  
01.Amélio Colombo 
02.Gilvano Espindola 
03.Pedro Bosse Neto                                          
04.Jonathann Hoffmann 
05.Gerson Ribeiro de Souza Jr. 
06. Félix Michels 
07.Rafael Bortolotto 
08. James M. Ventura 
09. Anderson Heleodoro 
10. Diógenes Damiani 
11. Márcio Zanuz 
12. Valmir de Souza 
13. Cléber Jose Baldoni Gomes 
14. Paulo A.G. Baran 
15. Crisleine Colombo 

SATC 
ACATEMI 
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BELLUNO 
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CORPO DE BOMBEIROS 
CATARINENSE 
METROPOLITANA 
SIECESC 
COOPERMINAS 
SIECESC 
SEST-IFSC 
SIECESC 
 

Pauta da reunião: 1) Curso: gerenciamento de emergência em áreas remotas; 2) Projeto 
Segurança; 4) GT Minerador Contínuo; 5) Comportamento Seguro; 06) Avaliação de Poeiras 
07) Substituição Jéssica 08) Assuntos Gerais; 
O eng. Cleber inicia a renião com a leitura 146ª 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 engº. Cléber informa 

aos participantes que quem dará suporte para a realização do curso nos dia 19 e 20 de 
março será a Srta. Crisleine. Em seguida, faz a leitura da listagem dos participantes 
inscritos no curso fornecida pelo IBRAM, e informa que três semanas atrás haviam 
apenas 16 inscritos, e que neste momento o limite de 22 vagas estipulado pelo IBRAM, 
está completo. Caso houver falta de vaga o eng. Cléber informa que colocará sua vaga a 
disposição.  

2. Projeto Segurança: O eng. Márcio se prontifica a enviar o projeto SAS para o 
conhecimento dos técnicos das empresas para que realizarem suas considerações, e que 
na próxima reunião da CRSM seja apresentado um Plano de Trabalho . O eng. Colombo 
frisa que se possa dar início ao projeto nas áreas que não envolvam recursos financeiros. 

 
3. Minerador Contínuo: O eng. Cleber questiona se foi recebido pelos presentes, os 

documentos com os procedimentos sugeridos nas reuniões do GT Minerador Contínuo. 
Em resposta positiva, fica decidido que será discutido na próxima reunião onde será 
encerrado o assunto, e que os participantes enviem sugestões sobre o assunto para a 
Srta. Crisleine até o dia 28/03. 

 
4. Avaliação de Poeiras:  O Sr. Lodeti ficou de entrar em contato com a Fundacentro, 

porém nesta reunião ele não pode se fazer presente, então o assunto se dá por aberto 
O eng. Cléber sugere que as minas já se preparem para avaliar as poeira, ce ressalta 
que devemos ter consciência dos riscos e se tomar as devidas medidas para controle. 
 
O eng. Cléber sugere que em função dos questionamentos do Sr. Lodeti  se façam 
visitas  nas minas para acompanhar os procedimentos, e que sejam apresentados ao 
mesmo. Os engenheiros presentes ressaltam que a diferença de resultados se dá a 



diversos fatores, como distância e umidade. O Eng. Baran sugere que o laudo seja 
feito na hora (mina) e não posteriormente como é feito hoje. 
 

5. Substituição da Jéssica: O eng. Cléber informa por impedimento da Sra. Jéssica da 
CRSM, em substituição assumirá a Srta. Crisleine colaboradora do SIECESC, ficando 
responsável daqui por diante da secretaria da CRSM. 

 
6. Assuntos Gerais: O Eng. Cléber e o eng.º Marcio ficam de contatar o LAEC/Gilda sobre 

análise total de poeira. O eng.º Cleber ressalta que a procuradoria do MPF volte a 
participar das reuniões, que o Dr. Ruy e Genoir levem uma carta pessoalmente 
convidando os procuradores a voltarem a participar da CRSM. O Sr. James Ventura 
assumiu interinamanete o comando da guarnição em substituição ao Comandante 
Lázaro Santin  que retornará em setembro. O eng.º Rafael comenta que solicitou a 
inclusão da NR22 como pauta, ficando assim pra próxima reunião. O engº Cléber 
agilização da criação do Núcleo de Segurança do CTCL. 

 
        Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 11h55min. 
 

 


