
Ata da 163a Reunião da CRSM 

 
1.Data: 11/09/2015 2- Horário: 09 horas 3- Local: Sala Tecnológica II SATC 

4 – Direção: Cléber Gomes 
 

 

5 – Participantes: 

  
 

01. CLÉBER JOSÉ BALDONI GOMES 
02. THIAGO ALEXANDRINO 
03. JONATHANN HOFFMANN 
04. RAFAEL BORTOLOTTO 
05. AMÉLIO COLOMBO 
06. FÉLIX SAVIO MICHELS 
07. GENOIR JOSÉ DOS SANTOS 
08. LUCAS VICENTE JORGE 
09. GILVANIO A. ESPINDOLA 
10. GERSON RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR 
11. OLDAIR LAMARQUE 
12. GUILHERME DE BOM BÚRIGO 
13. PEDRO B. DAMINELLI 

 

 
SIECESC 
COOPERMINAS 
RIO DESERTO 
RIO DESERTO 
SATC 
CARB. BELLUNO 
FITIEC 
SIND. MINEIROS CRICIÚMA 
ACATEMI 
CARB. BELLUNO 
DNPM 
CARB. CRICIÚMA 
CARB. CATARINENSE 
 

Pauta da reunião: 1) Apresentação de Procedimentos de Interdição de frente de serviços durante 
as operações com explosivos; 2) Aquisição de valores para realização de visitas anuais a outras 
empresas mineradoras, voltadas para área da segurança do trabalho; 3) Balanço anual dos valores 
arrecadados das carboníferas, demonstrando os locais na qual foram investidos; 4) Registro 
SESMT junto ao MTE: Carga Horária do Técnico de Segurança do Trabalho; 5) Avaliação do XV 
Seminário CIPAMIN ; 6) Assuntos Gerais; 
O Coordenador inicia a reunião com a leitura da Ata da 162ª, sem nenhuma consideração a 
acrescentar a ata é aprovada por todos.  
 
 -1) Apresentação de Procedimentos de Interdição de frente de serviços durante as operações 
com explosivos: O Engº Jefferson apresenta as formas de interdição que foram enviadas ao 
Núcleo de Segurança pelas empresas, e conclui-se que os procedimentos são validados, frisando 
a importância do treinamento para que todos saibam o significado da interdição. 

 -2) Aquisição de valores para realização de visitas anuais a outras empresas mineradoras, voltadas 
para área da segurança do trabalho: Engº Rafael traz a pauta questionamentos sobre aplicações 
dos valores repassados pelas empresas a área de segurança através do SIECESC, para o Núcleo 
de Segurança. Questiona a viagem do Grupo Técnico de Segurança ao Chile, que foi solicitada 
no ano passado e não foi obtido nenhum retorno. Solicita a apresentação dos balanços do 
Núcleo de Segurança para CRSM, e também a possibilidade do Grupo Técnico trabalhar em 
conjunto com o Núcleo na questão dos valores obtidos para que as viagens possam ser 
realizadas através do Núcleo. 

- Engº Cléber se dispõe a apresentar a prestação de contas do Núcleo de Segurança através do 
SIECESC, e informa que todos os meses as contas são aprovadas por ele, sendo que alguns meses 



estão pendentes, por dúvidas nos balanços apresentados. Engº Jefferson se manifesta contra a 
prestação, pois o Núcleo é contratado pelo SIECESC, devendo prestação de contas somente ao 
mesmo. Quanto a participação do Grupo Técnico nas contas do Núcleo, o Engº Cléber informa 
que precisa ser estudado, pois as ações devem ser tomadas em conjunto nas reuniões da CRSM. 

- Quanto a viagem ao Chile, houve uma alteração no roteiro devido demanda apresentada ao 
SIECESC. A viagem será feita à China, porém o foco não é segurança.   

- O Engº Tiago se manifesta informando que as dúvidas apresentadas são de todos os 
engenheiros. 

-3) Balanço anual dos valores arrecadados das carboníferas, demonstrando os locais na qual 
foram investidos: e Engº Cléber informa que o orçamento previsto e realizado do SIECESC é 
aprovado pela Diretoria do mesmo, portando não deve ser discutido na CRSM, que duvidas e 
sugestões podem ser esclarecidas em reuniões agendadas com responsáveis do SIECESC.  

 -4) Registro SESMT junto ao MTE: Carga Horária do Técnico de Segurança do Trabalho: Engº Tiago 
relata um fato ocorrido ao realizar um registro junto ao SESMT. Informa que recebeu um oficio 
onde constava que a carga horária do técnico de segurança do trabalho seria de 8 horas. Para 
verificação ligou para o Ministério do Trabalho informando que conforme nossa Convenção 
Coletiva a carga horária seria de 7h12min, e foi informado pela Técnica do Ministério do 
Trabalho Sra. Rose, que sua situação estaria irregular, pois a carga horária seria de 8h. Os 
presentes sugerem que não seja enviado nada ao Ministério do Trabalho a menos que seja 
solicitado. 

 - 5) Avaliação do XV Seminário CIPAMIN: o seminário foi avaliado em sua maioria como ótimo, 
sendo os pontos altos: o teatro e os depoimentos dos acidentados. Ficando como sugestão para 
os próximos eventos: colocar o resumo das palestras dentro do material distribuído, colocar 
algumas distrações nos intervalos das palestras como: banda da SATC, ginastica laboral, show 
de mágica, desfile de IPIs;  também contatar o SESI para verificar outras opções de palestras. 

 - 6) Assuntos Gerais:  
- Fica como demanda para o Núcleo de Segurança a verificação da proposta apresentada do 
curso de Programa de Proteção Respiratória com o palestrante Maurício Torlone Filho, com a 
opção de R$ 1.500,00 a diária, sendo o curso com duração de dois ou três dias, para 30 pessoas, 
mais passagens e hospedagem;  
- Também como demanda com o Núcleo, fazer contato com o Dr. Gustavo Nicolai, para 
realização de uma palestra para CRSM e Mineradores, o foco da palestra seria trazer 
conhecimento do RAT e FAP aos participantes. 
- O Grupo Técnico fará sua próxima visita a mina Cruz de Malta – Rio Deserto, no próximo dia 
15/09, com o objetivo de verificar o Plano de Emergência e Rotas de Fuga, item levantado em 
questionamento no CIPAMIN e que será estudado pelo GT Segurança. 
- Como demanda para CRSM, retomar o Projeto SAS. 
 
      Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 11h30min. 
 

 



 


