Ata da 152a Reunião da CRSM

1.Data: 01/08/2014

2- Horário: 09 horas 3- Local: Sala de Reuniões - SIECESC

4 – Direção: Márcio Zanuz
5 – Participantes:
01.KARIN CORREA
02.LARISSA SANDIWI
03.JONATHANN HOFFMANN
04.IVAN ROBERTO WESTFHAL
05.MARCELO SPILERRE SCOTTI
06.LAERCIO GONÇALVES
07.ANDRÉ SAVI
08.LEANDRO CERTA
09.RODNEI RODRIGUES
10.LUCAS VICENTE JORGE
11.ALDRIN SILVA DE SOUZA
12.JEFFERSON MORONA
13.MARCIO ZANUZ
14.AMÉLIO COLOMBO
15.GUILHERME DE BOM BURIGO
16.PEDRO DAMINELLI
17.DIÓGENES DAMIANI
18.NILSON SOUZA BARZAN
19.GENOIR JOSE DOS SANTOS
20.FELIX MICHELS

FITINTAS
FITINTAS
RIO DESERTO
SIND. MINEIROS CRICIÚMA
DELUPO
SIND. MINEIROS FORQUILHINHA
SIND. MINEIROS FORQUILHINHA
SIND. MINEIROS CRICIÚMA
SIND. MINEIROS FORQUILHINHA
SIND. MINEIROS FOQUILHINHA
CBMSC
SATC
SIECESC
SATC
CARB. CRICIÚMA
CARB. CATARINENSE
CARB. METROPOLITANA
SIND. MINEIROS SIDERÓPOLIS
FITIEC
CARB. BELLUNO

Pauta da reunião: 1) Informe das visitas Grupo Técnico de Segurança; 2) Apresentação dos
equipamentos fornecidos pelo MTE; 3) Ambulâncias nas minas 4) Requalificação dos
agentes de saúde; 5) Informe CIPAMIN; 6) Assuntos Gerais.
O eng. Márcio inicia a reunião com a leitura 151ª ata de reunião, solicita aos participantes
se há alguma consideração a acrescentar, sem nenhum comentário a ata é aprovada por
todos
1. Informe das visitas do Grupo Técnico de Segurança: o Engº Guilherme informa que
foram feitas três visitas até o momento, a primeira foi na Cooperminas, e um dos
objetivos era verificar o esguicho do cabeçote e estava funcionando perfeitamente; a
segunda visita foi na mina 101 da Carbonífera Rio Deserto, e também estavam
funcionando os pontos de sprays nos cabeçotes, que possui um sistema elétrico que
desliga o spray automaticamente ao desligar a correia ; a terceira visita foi na mina Lauro
Muller da Carbonífera Belluno, e foi verificado que o sistema de spray também estava
funcionando. Com exceção da primeira visita técnica na Cooperminas que teve de ser
interrompida devido fiscalização do DNPM no local, outros aspectos também foram
observados além do sistema de sprays. O grupo considerou as minas visitadas bem
organizadas, com sistemas de segurança montados e funcionando adequadamente, e
destacou a mina Lauro Muller da Belluno pela organização, sinalização, vedação do
sistema de ventilação com cortinas e tapumes muito bem executados, entre outros.
Nesta mina foi visto a nova ambulância do subsolo que já está funcionando. A cada
visita realizada o grupo também indicou melhorias para reforçar a segurança quando
considerava cabível. A quarta visita será na mina Bonito da Carbonífera Catarinense, no
dia 06/08/2014.

2. Apresentação da Listagem de Equipamentos Fornecidos pelo MTE: o Eng Jeferson
Morona faz a apresentação da listagem fornecida pelo MTE, porém foi verificado que a
listagem e os códigos não batem com o recebido. A listagem possui 28 itens, sendo que
foram recebidos 48 no total. Faz a apresentação dos equipamentos e informa que nem
todos funcionam. Os equipamentos que funcionam precisam ser verificados, a oxidação,
calibração, bateria entre outros; e o restante, por serem muito antigos ou pela falta de
confiança nos resultados, sugere que sejam doados para o curso técnico de segurança no
trabalho.

3. 3.Ambulâncias nas minas e agentes de saúde: Sr. Genoir informa que pela convenção, o
prazo estipulado foi de 60 dias, a partir de 12 de junho, para que as empresas implantassem
um equipamento de transporte no subsolo para transporte de acidentados à superfície. Sr.
Genoir deu a sugestão de que as empresas mandassem fotos dos seus veículos de
transporte, a Cris fica responsável de receber e enviar ao Eng Jefferson, que montará uma
apresentação para a próxima reunião, para que se possa padronizar os equipamentos de
atendimento.

4.
5. Requalificação dos agentes de saúde: A sugestão dos presentes é de que o médico
deveria baixar a mina para ver as condições de trabalho dos funcionários, para que
possa verificar se reclamações repetidas possam ser provenientes de algum maquinário.
É sugerido que os médicos passem o relato dos funcionários aos engenheiros de
segurança e se monte uma estatística das ocorrências.
6. Informe CIPAMIN: Sr. Genoir marca as datas de 14,21 e 25 de julho para que o Grupo
Responsável: Sr. Genoir, Crisleine, Guilherme, Jonathan, Márcio, Félix, Ane, Jeferson
se reúna para organizar o evento. Faz a leitura da programação prévia do seminário e
apresenta o folder, dos qual os contatos estão errados, e informa que a Cris já
providenciou a correção. Sr. Genoir sugere também, que sejam colocadas peças para
exposição e venda de um artista local, sobre o setor, a sugestão é aceita por todos.
7. Assuntos Gerais: Sr. Genoir informa sobre sobre o Projeto de Lei 70011, que em
conversa com o Deputado Edinho Bez, no próximo dia 05/08, o projeto será retirado de
pauta.
Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 12h00min.

