
Ata da 148a Reunião da CRSM 

 
1.Data: 04/04/2014 2- Horário: 09 horas 3- Local: Sala de Reuniões - SIECESC 

4 – Direção: Cleber José Baldoni Gomes. 
 

 

5 – Participantes: 
  
01.Félix Michels  
02.Marcelo Spillere  
03. Amélio Colombo 
04.Genoir José dos Santos 
05. Valdemar Mariot 
06. Ivair Maffioletti 
07.Valmir de Souza 
08. Pedro Bosse Neto 
09. Pedro B. Damieli 
10. Cléber Baldoni Gomes 
11. Aldrin Silva de Souza 
12. Jone Edson Martins 
13. Oldair Lamarque 
14. Anderson Heleodoro 
15. Diógenes Damiani 
16. Ival Westpahl 
17. Paulo Baran 
18. Guilherme de Bom Búrigo 
19. Crisleine Colombo 

BELLUNO 
DELLUPO 
SATC 
FITIEC 
SIND. MULLER 
FITIEC 
COOPERMINAS 
FLORESTAL S.A 
CARB. CATARINENSE 
SIECESC 
CBMSC 
DNPM 
DNPM 
Carb. Catarinense 
Carb. Metropolitana 
Sind Mineiros Criciúma 
ACEST – OFSC 
Carb. Criciúma 
SIECESC 

Pauta da reunião: 1) Projeto SAS; 2)Feed Back – Curso Gerenciamento em áreas Remotas; 
3)Núcleo Segurança CTCL; 4)Minerador Contínuo; 5) NR 22; 6) Assuntos Gerais; 

O eng. Cleber inicia a reunião com a leitura 147ª ata de reunião, solicita aos participantes se 
há alguma consideração a acrescentar, sem nenhum comentário a ata é aprovada por todos. 
 
1. Projeto SAS:  Major Aldrin faz apresentação do Projeto SAS, apresentando seus 

objetivos, etapas, metas, estrutura e recursos. O Eng. Cléber e o Major Aldrin se reunirão 
para elaborar a minuta do Convênio entre Corpo de Bombeiros e SATC. 
 

2. Comentários sobre o Curso Gerenciamentos de Riscos em áreas Remotas: Os 
participantes afirmam que o curso no geral foi muito bom, porém ficou a desejar na 
questão prática/treinamento, e que gostariam de participar no módulo II. O eng.º Cléber 
se compromete a verificar a possibilidade de realizar o módulo II do curso, e sugere que 
alguns bombeiros também participem do próximo módulo. 

 
3. Núcleo de Segurança: o Eng. Cléber informa que já foi cobrado do responsável da SATC 

(diretor Carlos), e que terá uma resposta já na próxima semana, e que o SIECESC 
enviará uma carta à SATC formalizando esta demanda. 

 
4. Minerador Contínuo: o Eng.º Cléber informa que como não foi recebido nenhuma outra 

sugestão sobre o assunto e a minuta está aprovada e será encaminhada como 
recomendação da CRSM. 

 
5. NR 22:   Na última reunião foi sugerido que os participantes enviassem sugestões de 

alterações por e-mail, o eng.º Cléber e a Cris confirmam que não receberam nenhuma 
sugestão até o momento. 
 

6. Acidente Carb Catarinense: O eng. de Segurança Anderson e o Eng. Mecânico Pedro, 
da Carb. Catarinense relatam o acidente ocorrido, e as medidas adotadas pós acidente. 



Ocorrido em 18/02/14 as 18h, na Mina 3G da Carb. Catarinense, em troca de uma 
haste de perfuratriz de frente, a luva de borracha do colaborador enrolou e puxou o 
braço e as roupas do mesmo, torcendo a levando ao amputamento do membro, braço 
esquerdo. O Eng. Pedro informa que as medidas adotadas foram: revisão do plano de 
treinamento, adotado como medida a presença de duas pessoas em procedimentos com 
máquinas energizadas, maior frequência de treinamentos - de 4 em 4 meses, 
treinamento imediato com todos envolvidos, desenvolvimento de uma ferramenta para 
auxílio na troca de hastes. O Eng. Pedro informa que a máquina veio emprestada da 
Carb. Criciúma e que foi feito um treinamento operacional com mecânicos e operadores. 
O Sr. Baran questiona sobre as análises de risco, tanto na vinda da máquina quanto na 
ferramenta criada após o acidente. Fica como sugestão a análise de risco da ferramenta 
e que ela seja presa com correntes á máquina para que não solte a ocorra novo acidente. 
Genoir sugere que as empresas criem uma norma padrão com concordância do 
colaborador sobre as regras e que seja assinada pelo mesmo. 

 
7. Assuntos Gerais: Dispositivos de combate ao pó em pontos de transferências de 

correias. O engº Cléber sugere que os presentes analisem a NR12, e tragam comentários 
na próxima reunião. Fica acertado na próxima reunião que cada empresa traga o 
procedimento do sistema de combate a incêndios e geração de poeiras nos pontos de 
transferência dos transportadores contínuos. 

 
 
 
        Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 11h50min. 
 

 


