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1.Data: 18/03/16 2- Horário: 09 horas 3- Local: Sala de Reuniões nº 20 do SIECESC 

4 – Direção: Márcio Zanuz 
 

 

5 – Participantes: 
  

01. RAFAEL BORTOLOTTO 
02. JEFFERSON MORONA 
03. LEANDRO CARDOSO 
04. ROBERTO C. LODETTI 
05. GILVANIO AMANDIO ESPINDOLA 
06. AMELIO COLOMBO 
07. GENOIR JOSÉ DOS SANTOS 
08. PEDRO DAMINELLI 
09. 1º TEN. BM SAMUEL AMBROSIO 
10. 1º TEN. BM MARCELO D. G. DA SILVA 
11. 1º TEN. BM RENAN S. FERNANDES 
12. JONATHANN HOFFMANN 
13. 1º TEN. DIÓRGENES L. BORGES 
14. MAJOR ALDRIN DA SILVE DE SOUZA 
15. MARCIO ZANUZ 

 

CARB. RIO DESERTO 
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AUTÔNOMO 
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SATC 
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Pauta da reunião: 1) Elaboração do Calendário 2016; 2) Assuntos Gerais. 

O Coordenador inicia a reunião com a leitura da Ata da 166ª reunião, na qual foram feitas as seguintes 
observações: a presença do engº Márcio na reunião, e que o relatório da visita à Cooperminas foi 
apresentado no mesmo dia do vídeo. Sem nenhuma consideração a mais, a ata é aprovada por todos.  
 
 -1) Elaboração do Calendário 2016: O calendário é definido de comum acordo pelos presentes conforme 
anexo I desta Ata.  
- Como pendência das atividades de 2015 está o monitoramento das condições ambientais pelo Núcleo 
de Segurança, ficando esta ação como demanda para 2016. Ressaltou-se, porém, que, devido à restrição 
do orçamento, as atividades do Núcleo serão realizadas conforme prioridade.  
- O CIPAMIN será realizado de 13 a 15/07, tendo como comissão organizadora: Cris, Lodetti, Genoir, 
Jefferson, Amélio. Como sugestão o Sr. Genoir sugere que cada empresa indique um representante da 
CIPA para ajudar na organização do Seminário. A primeira reunião será realizada em 01/04 as 9 horas 
no SIECESC. 
 
 -2) Assuntos Gerais:  
 - Insalubridade: o processo foi julgado no Tribunal de Justiça do Estado, com decisão unânime que 
reconhece os acordos celebrados nas negociações passadas. 
 
 - Contrato Tractebel: Engº Márcio informa que os contratos foram assinados em sua maioria no dia 
30/12/2015, sendo estes contratos individuais, acabando com o sistema de cotas, e que houveram 
alterações nas quantidades de fornecimento das empresas. Os contratos têm vigência de seis anos, 
porém os preços e quantidades serão renegociados todo ano. A quantidade de fornecimento mínima 
total é de 200 mil toneladas mês. 
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  - Projeto SAS: Major Aldrin faz a apresentação da Coordenadoria de Buscas e Salvamento em Minas, a 
qual foi nomeada pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, a saber: Ten. Samuel, de Içara, Ten. 
Marcelo, de Sombrio, Ten. Fernandes, de Criciúma e Subcomandante Borges, da 2ª Cia de Içara. A 
Coordenadoria tem o objetivo de trabalhar a doutrina, padronização, normatização, estudo de 
equipamentos, normas, ciclo operacional e procedimentos dentro do Corpo de Bombeiros Militar de 
SC, com o objetivo específico de atuar em emergências em ambientes subterrâneos. Quanto ao Projeto 
SAS, não tem nenhuma informação na questão financeira, porém o Engº Amélio frisa que algumas ações 
do Projeto podem ser colocadas em prática, independentemente da questão financeira, como 
treinamentos e simulações. 
 
 - Visita Carb. Catarinense – Mina Bonito: A visita será realizada no dia 19/04 as 8 horas, pelos indicados 
de comum acordo na reunião: Luis Fernando Castagnetti (SATC), Amélio Colombo (SIECESC); um 
representante FITIEC, um representante do Sindicato da Categoria de Base; um representante do 
CBMSC; Engº Juliano (Cooperminas). 
 
 - Atividades Núcleo de Segurança – Engº Jefferson informa a contratação de um bolsista da FAPESC, que 
está desenvolvendo um trabalho de pesquisa que irá analisar atividades de subsolo. Além deste, um 
outro bolsista de automação está trabalhando na questão de monitoramento de pessoas em subsolo. 
Os estudos serão realizados em parceria com a Rio Deserto, na Mina 101. Com relação às estatísticas, 
informa a dificuldade no recebimento dos dados das empresas. Com relação ao software Ventsim, 
informa que está o mesmo sendo estudado, e que se faz necessária uma visita para que possa iniciar o 
estudo prático. Engª Pedro se dispõe a trabalhar em conjunto com o Núcleo para dar continuidade aos 
estudos. 
 
 - Norma MTE – Engº Jonathann questiona sobre uma Norma do MTE, em que toda atividade extra em 
ambiente insalubre teria que ser comunicada ao Técnico de superfície e ao MTE; Sr. Lodetti informa que 
a norma sempre existiu, que a legislação proíbe a atividade extra em ambiente insalubre, salvo, caso de 
necessidade urgente ou calamidade, e que o MTE usa as informações para saber se as horas extras não 
estão ocorrendo com frequência ou se tornaram rotineiras. 
 
Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 11h00min. 
 

 


