
Ata da 153a Reunião da CRSM 

 
1.Data: 12/09/2014 2- Horário: 09 horas 3- Local: Sala de Reuniões - SIECESC 

4 – Direção: Márcio Zanuz e Cléber Gomes 
 

 

5 – Participantes: 
  

01.VALMIR DE SOUZA 
02.MÁRCIO ZANUZ 
03.JONE EDSON MARTINS 
04.NILSON SOUZA BARZAN 
05.IVAN ROBERTO WESTPHAL 
06.LUCAS VICENTE JORGE 
07.GENOIR JOSÉ DOS SANTOS 
08.PEDRO B. DAMINELLI 
09.PAULO AFONSO GARCIA BARAN 
10.JEFFERSON MORONA 
11.DIÓGENES DAMIANI 
12.CLÉBER GOMES 

 

COOPERMINAS 
SIECESC 
DNPM 
SIND. MINEIROS 
SIND. MINEIROS 
SIND. MINEIROS 
FITIEC 
CARB. CATARINENSE 
ACEST 
SATC 
CARB. METROPOLITANA 
SIECESC 

Pauta da reunião: 1) Falta de Energia na Cooperminas; 2) Avaliação do XIV CIPMAIN; 3) 
Apresentação dos Veículos de Resgate; 4) Assuntos Gerais.  

O eng. Cléber inicia a reunião informando que por contratempos, a leitura da ata da 152ª 
reunião será feita no próximo encontro da CRSM. 
 
1. Falta de Energia na Cooperminas: Camisa questiona sobre o assunto e que medidas 

foram tomadas. O Engº Valmir informa que no dia 02/09 por volta das 10h15min a 
bobcat da empresa, fez uma manobra onde bateu nos fios de energia. Soube que próximo 
a este horário que o município todo se encontrava sem energia, por isso os fios não 
deviam estar energizados. Quando voltou a energia houve um curto e assim descobriram 
o problema na rede da empresa. Informa também que na primeira falta de energia o 
gerador foi acionado manualmente e que a ventilação foi normalizada. Informa que 
durante este tempo o Engº Eletricista desceu e subiu do subsolo correndo o que levou 
ao desmaio do mesmo, pois sofre de pressão alta. O Engº Valmir, acompanhou o mesmo 
ao pronto socorro. Quando de volta a empresa, tomou conhecimento de que 2 pessoas 
subiram do subsolo passando mal, depois mais 2 pessoas, Engº Valmir informa que o 
mal estar foi apenas pelo pânico causado, e pela informação de que alguém teria 
desmaiado, frisa que os quatro que passaram mal eram novatos, porém, pelo stress 
causado por todas essas informações, pediu que todos saíssem do subsolo. A ação 
tomada foram dois dias de gancho para o operador da bobcat que não informou o 
acidente ocorrido com os fios, frisa também, que haviam quatro pessoas monitorando 
os gases, e que a ventilação estava normal. Camisa informa que teve informações que 
houve intervenção direta da direção da empresa para que continuassem os trabalhos, 
Engº Valmir diz que não tem conhecimento. Engº Jone diz que que se a falta de energia 
demorar mais de em 15min para ser restabelecida, todos devem ser retirados do subsolo, 
caso haja outros problemas a retirada deve ser imediata. Sr. Genoir questiona se 
somente o gerador supre a ventilação da mina numa eventual falta de energia 
prolongada, e sugere que sejam feitos testes para avaliar se somente o gerador abastece 
a mina. Engº Jone faz uma observação quanto a saída do Engº Valmir durante o 
ocorrido, que não está criticando, apenas frisando que seria importante a presença do 
mesmo durante o ocorrido, pois isso traria mais segurança para os trabalhadores. Engº 
Jone pede para Engº Valmir trazer informações sobre o PGE na próxima reunião e quais 



as decisões tomadas. Engº Valmir informa que no plano de energia da empresa, com a 
falta de energia o subsolo deve ser evacuado, e que de agora em diante essa medida será 
sempre tomada. 

 
 

2. Avaliação do XIV CIPAMIN: Quando as avaliações, foi constatado que a maioria avaliou 
o Seminário como ótimo e bom. Os itens avaliados foram: local do evento, material 
distribuído, recepção, organização, coffee break, teatro e palestras. Engº Cléber pede 
para que a Cris solicite as palestras apresentadas, para serem enviadas aos 
participantes interessados. 
Fica como sugestão para que no próximo seminário, os convites aos diretores das 
empresas sejam entregues em mãos. Sr. Genoir frisa que na avaliação oral, foi solicitado 
a unificação das datas de eleições da Cipa. Engº Cléber informa que fara uma consulta 
nas empresas para consensuar uma data de eleição das Cipas, pois precisa ser 
formalizada, e que essa solicitação está em ata, pede para Sr. Cris localizar os 
documentos. Foi constatado que algumas empresas não participaram, como: Comin, 
Minageo e da Belluno: ninguém do lavador. Sr. Genoir informa que os certificados serão 
emitidos somente para quem participou os três dais do seminário. 
 

3. Apresentação dos Veículos de Resgate: o Engº Jefferson faz a apresentação dos 
veículos, com fotos e informações que foram enviadas pelas empresas. Engº Jone 
informa que a Carb. Belluno, depois de cobrada em uma reunião da CRSM, construiu 
o veículo de resgaste em torno 3 meses. É constatado que algumas empresas precisam 
fazer adaptações nos seus veículos, porém, para melhor entendimento, será enviada a 
apresentação do Sr. Jefferson aos Engenheiros de Segurança, e na próxima reunião 
serão complementados os itens faltantes. O Engº Jéferson apresenta um orçamento, 
que em torno de nove mil reais, para deixar um veículo de resgate bem equipado, 
inclusive com desfibrilador, o desfibrilador entra em pauta como dúvida se é 
autorizado o seu uso, ou por quem poderia manusear. 

 
 
4. Assuntos Gerais: Engº Jefferson faz uma atualização de informação sobre o uso do 

Brinel. Informa que a reutilização pode ser feita, e que está buscando uma utilização 
através de reciclagem, e que após muitas tentativas a busca de informações, foi instruído 
a procurar o fornecedor, neste caso a Britanit, e juntamente estão trabalhando em cima 
disso para conseguir um laudo autorizando a reciclagem.  
- O Engº Cléber informa que o Eng Márcio foi a Brasília em uma reunião convocada pela 
CNI, para discutir o anexo I da NR22, que está em alteração, que trata da questão das 
poeiras, e que o Sesi também deve fazer uma reunião com o Setor para uniformizar 
informações. Em seguida, Eng Cléber comenta sobre a NR06. de ventilação e como a 
nova interpretação dada pelo DNPM à mesma pode inviabilizar os outros projetos de 
ventilação das minas de carvão, e que estes desencontros nas interpretações tem origem, 
boa parte, pela ausência de um glossário de termos técnicos da norma. Engº Cléber diz 
que como membro Suplente da Comissão Permanente Nacional de Mineração, pela 
Comissão poderia opinar sobre o Glossário na questão da frente de trabalho, e que o 
DNPM, aceitando total, parcial ou não, fique aberto para discussões e opiniões. Engº 
Jone informa que há uma intenção do DNPM de fazer um manual passo a passo ou um 
glossário para a questão da ventilação, mas que está em andamento, ainda nada 
definitivo. 
 

 
        Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 12h00min. 
 

 


