
Ata da 149a Reunião da CRSM 

 
1.Data: 09/05/2014 2- Horário: 09 horas 3- Local: Sala de Reuniões - SIECESC 

4 – Direção: Cleber José Baldoni Gomes. 
 

 

5 – Participantes: 
  
01. Lucas Vicente Jorge 
02.André Savi 
03.Rafael Bortolotto 
05.Amélio Colombo 
06.Karin Kutre 
07.Larissa Sandawi 
08. Jeferson Morona 
09. Aldrin Silva de Souza 
10. Valdemar Mariot 
11. Genoir José dos Santos 
12. Pedro Daminelli 
13. Diógenes Damiani 
14. Jone Edson Martins 
15. Márcio Zanuz 
16. Cléber J. B. Gomes 
17. Roberto Lodetti 
18. Gilvano Espindola 
19.Neil Aldrin Cardoso 
20.Pedro Bosse Neto 
21.Ivair Mafioletti 
22.Ivan Westphal 
23.Jérri A. Elias 
24.Nilson Barzan 
25.Alessandro de Souza 
26.Paulo Baran 
27.Valmir de Souza 
 

Sind. Mineiros Forquilhinha 
Sind. Mineiros Forquilhinha 
Rio Deserto 
SATC 
Fitintas 
Fitintas 
SATC 
CBMSC 
Sind. Mineiros Lauro Muller 
FITIEC 
Carb. Catarinense 
Carb. Metropolitana 
DNPM 
SIECESC 
SIECESC 
SRTE/SC 
CATEMI 
BM 
COSET 
Fed. Mineiros 
Sind. Mineiros Criciúma 
Sind. Mineiros Criciúma 
Sind. Mineiros Siderópolis 
Mineiro 
ACEST 
Cooperminas 
 

Pauta da reunião: 1) Informe Projeto SAS; 2) Informe Núcleo Segurança do CTCL;   
3)Entrega de Equipamentos à CRSM; 4)Analises NR12; 6) Assuntos Gerais; 

O eng. Cleber inicia a reunião com a leitura 148ª ata de reunião, solicita aos participantes se 
há alguma consideração a acrescentar, sem nenhum comentário a ata é aprovada por todos. 
 
1. Informes: O Eng.º Cléber informa que o Núcleo de Segurança do CTCL foi criado 

conforme solicitação do SIECESC à SATC/CTCL, e quem assumirá os trabalhos do 
núcleo será o Sr. Jeferson Morona, que se faz presente. O Sr. Jeferson se apresenta aos 
demais e informa que está à disposição da CRSM.  

 
2. Entrega de Equipamentos à CRSM: O eng.º Cléber informa que no dia 25 de abril, o 

Ministro do Trabalho e Emprego – Sr. Manoel Dias, em visita ao SIECESC, fez o repasse 
oficial de 28 equipamentos, como medidor de poeira, ruído, gases e oxigênio que serão 
utilizados pela CRSM, informa também que há um medidor de gases a disposição em 
boas condições de uso. Fica como demanda para o Núcleo de Segurança do CTCL- 
descrever e patrimoniar os itens recebidos. Cléber  informa que na vinda do Ministro foi 
solicitado por meio de ofício via SIECESC, a criação de uma unidade da Fundacentro 
junto ao Núcleo de Segurança do CTCL. 

 

 



 
3. Análises NR12:  o Eng.º Cléber propõe que o Grupo Engenheiros de Segurança 

se reúna e façam visitas nas minas visando compartilhar conhecimento nas áreas de saúde, 
higiene e segurança. Indica o Eng.º Guilherme como coordenador do grupo, e solicita que o 
mesmo faça um cronograma com as datas das visitas e passe para a Cris fazer um oficio 
solicitando as visitas. 
 
4. Assuntos Gerais: O eng.º Cléber comunica sobre o convite recebido da rede Sesi de 

Mineração e faz a leitura do mesmo, alguns dos presentes informam que irão participar 
do encontro e o Eng. º Cléber solicita que os mesmos informem o Sesi Mineração sobre 
a existência da CRSM, e os convidem para que participem das reuniões. 
- Fica como demanda para o Núcleo se Segurança do CTCL – verificar a legislação de 
resíduos sólidos e ver se existe a possibilidade de propor alguma alteração. 
- Sr. Genoir faz um informe sobre o Projeto de Lei 70.11 que os sindicalistas/mineiros, 
não concordam com nenhuma das cláusulas citadas no projeto, salvo, o item que 
incluem o trabalho feminino no subsolo, sem alteração de idade. 
- Eng.º. Cléber sugere que se faça uma reunião para discussão entre os sindicatos sobre 
o assunto -  produção de carvão. 
- o Sr. Lodetti, se propõe a entrar em contato com as entidades integrantes da CRSM, 
para que cada uma indique um representante oficial à CRSM, e como sugestão que após 
as indicações os nomes dos representantes sejam colocados somente em atas e não na 
Portaria como anteriormente. 
 
 

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

 


