
Ata da 156a Reunião da CRSM 

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

4 – Direção: Cléber Gomes 
 

 

5 – Participantes: 
  
 

01.AMÉLIO COLOMBO 
02.JEFFERSON MORONA 
03.CLÉBER JOSE BALDONI GOMES 
04.NILSON DE SOUZA BARZAN 
05.ANDRESSA MAFIOLETTI 
06.RENAN M. DA LUZ 
07.THIAGO ALEXANDRINO 
08.RAFAEL BORTOLOTO 
09.DJONATAN MAFEI ELIAS 
10.LEANDRO F. PEREIRA 
11.MAYCON DOS SANTOS 
12.GUILHERME DE BOM BÚRIGO 
13.MARCIO ZANUZ 
14.JONE EDSON MARTINS 
15.LARISSA SANDRINI 
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Pauta da reunião: 1)Relato Acidente Cooperminas; 2)Acidente Metropolitana; 3) 
Abatimento de Choco; 4) Ventilação; 5) Assuntos Gerais. 

O eng. Cléber inicia a reunião com a leitura da ata da 155º reunião, solicita aos participantes 
se há alguma consideração a acrescentar, sem nenhum comentário a ata é aprovada por 
todos.  
 
- Acidente Cooperminas: Engº Thiago faz o relato e a apresentação com fotos do acidente 
na Cooperminas, ocorrido em 10/11 com um funcionário, que o levou a óbito em 27/11. 
Afirma que no mesmo dia foram informados todos os órgãos sobre o óbito, (DNPM, MT, Policia 
Civil e o BO foi realizado). O resgate durou cerca de 20min e foi feito pela saída de emergência, 
onde ao sair a ambulância já estava a sua espera. Segundo relato e com base nas fotos, 
percebe-se que o funcionário estava em frente a linha do parafuso. Engº Jone afirma que um 
dos principais fatores para o ocorrido seria a falta de escoramento do teto. As medidas 
preventivas tomadas foram: Mudança dos turnos e reciclagem de todos os furadores, 
ajudantes e encarregados, bimestral ou trimestral. Engº Cléber sugere que a reciclagem seja 
quinzenal e até semanal com intuito de evitar possíveis acidentes e haver conscientização 
constante. 
 
- Acidente Metropolitana: O Eng º Barzan apresenta a certidão de óbito do Sr. Manoel 
Damasio Venério e a solicitação de convocação de reunião extraordinária da Cipa. O Engº 
Damiani ficou responsável de trazer a ata da Cipa, mais não se faz presente nesta reunião. 
 
- Informações Procedimento “Abatimento Manual de Choco”: Em reuniões do Grupo 
Técnico de Segurança, realizadas em 19/11 e 10/12, foram discutidos sobre o procedimento 
de abatimento de choco entre outros assuntos. Engº Guilherme informa que que com as 
informações colhidas nas reuniões foi elaborado um manual com informações e figuras 
precisas sobre o procedimento, os riscos, EPI’s, os cuidados preliminares, procedimentos 
operacionais, postura, entre outros. Esse manual será revisado e apresentados aos 
abatedores a ajudantes, para sugestões e aplicação. Engº Cléber sugere que seja feito um 
levantamento das alavancas usadas em todas as minas para verificar a qualidade e outros 
aspectos. Engº Jeferson faz a leitura do manual. 



 
 
- Ventilação: O Engº Rafael apresenta uma aparelho anemômetro, medidor de ar, modelo 
TAFR 190 ,que mede a vazão do ar de 0,1 a 25m/s, o mesmo sai no valor de R$ 790,00. O 
Engº Jone ressalta que o DNPM vai fiscalizar com mais rigor as barragens e ventilação, e 
haverá prazos para que as empresas se adaptem a elas. 
 
 
- Assuntos Gerais: O Engº Cléber apresenta um oficio enviado em 26/11 ao Ministro Manoel 
Dias tratando do Grupo de Trabalho Legislação Trabalhista Mineração de Subsolo, 
protocolado em 02/12. Informa que na próxima reunião será definido um plano de trabalho 
para 2015.  

 
 
        Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 12h15min. 
 

 
 


