Ata da 168a Reunião da CRSM

1.Data: 15/04/16

2- Horário: 09 horas
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3- Local: Sala de Reuniões nº 20 do SIECESC

4 – Direção: Márcio Zanuz
5 – Participantes:

01. JEFFERSON MORONA
02. PEDRO B. DAMINELLI
03. RAFAEL BORTOLOTTO
04. EVANDRO LOPES ALEXANDRE
05. MARCIO JOSÉ CABRAL
06. JONATHANN HOFFMANN
07. LEANDRO CARDOSO
08. GENOIR JOSÉ DOS SANTOS
09. ROBERTO LODETTI
10. AMÉLIO COLOMBO
11. MARCIO ZANUZ
12. FÉLIX SAVIO MICHELS
13. FILIPE CISCATO
14. ROGÉRIO VALINHAS
15. DIÓGENES DAMIANI
16. JULIANO TRISTÃO DE ASSIS

SATC
CARB. CATARINENSE
CARB. RIO DESERTO
SIND. MINEIROS CRICIÚMA
SIECESC
CARB. RIO DESERTO
CONSULTOR
FITIEC
AUTÔNOMO
SATC
SIECESC
CARB. BELLUNO
ANDINA
CARB. METROPOLITANA
CARB. METROPOLITANA
COOPERMINAS

Pauta da reunião: 1) Leitura da ata da 167ª reunião CRSM; 2) Análise do formulário padronizado para
vistorias técnicas; 3) Apresentação da proposta do curso de Análise de Risco de Processos; 4) Andamento
da organização do Seminário CIPAMIN; 5) Relato do Café com Segurança; 6) Relato da reunião com o
Diretor Geral do DNPM; 7) Assuntos Gerais.
- 1) Leitura da ata da 167ª Reunião da CRSM: Engº Márcio faz a leitura da Ata da 167ª reunião e, não
havendo nenhum comentário ou correção a acrescentar, a ata foi aprovada. Logo após fez a
apresentação do Sr. Márcio Cabral, novo Diretor Executivo do SIECESC.
- 2) Análise do Formulário padronizado para vistorias técnicas: Engº Jefferson faz a apresentação da
proposta do formulário a ser usado nas vistorias técnicas, ressaltando que se trata de uma proposta,
porém que seu uso não é obrigatório. A ideia é tentar garantir que as vistorias técnicas tenham um
roteiro mínimo a ser cumprido. O formulário será alterado conforme surgirem necessidades nas
vistorias ou forem alterados os objetivos das mesmas. Após as contribuições dos presentes, o formulário
foi aprovado.
- 3) Apresentação da proposta do curso de Análise de Risco de Processos: atendendo à solicitação feita
na elaboração do calendário deste ano, o Engº Márcio apresenta a proposta para o Curso de Análise de
Risco de Processos da empresa Du Pont, que sairia em torno de R$ 36.000,00. O curso está previsto
para ocorrer em dois dias, para 20 pessoas. Devido ao alto custo, Engº Márcio solicita aos presentes
outras indicações e alternativas, informa também que está aguardando outras propostas.
- 4) Andamento da organização do Seminário CIPAMIN: Sr. Genoir apresenta a programação para o XVI
CIPAMIN. A programação foi aprovada por todos, com parecer positivo às questões práticas que foram
incluídas.
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- 5) Relato do Café com Segurança: Sr. Lodetti informa que uma das propostas do encontro foi a criação
de um Núcleo de Segurança do Trabalho, dentro da ACIC; informa que esse Núcleo pode ser uma
alternativa como parceria para realizações de cursos e fortalecimento da CRSM. Sr. Genoir indicou o
Engº Rafael como representante do setor de mineração no núcleo.
- 6) Relato da reunião com o Diretor Geral do DNPM: Engº Márcio informa que o setor foi convidado pelo
DR. Bicc para uma reunião com o Dr. Telton Correa, atual Diretor Geral do DNPM, e que foram recebidos
na Superintendência de Florianópolis para que o setor apresentasse suas reivindicações e necessidades.
Informa que eles foram bem receptivos a vários assuntos, que poderiam resolver ou encaminhar a
solução. Entretanto, alguns assuntos, principalmente aqueles relacionados com necessidade
orçamentária, teriam dificuldade, ao menos no momento, de serem encaminhados. Alguns dos temas
abordados foram: utilização da CEFEM; apoio do DNPM ao posicionamento de o município não legislar
sobre mineração, tema exclusivo da União; APAs do Morro Estevão e Morro Albino; DNPM aumentasse
sua efetividade nas Audiências Públicas; ACP; itens específicos de fiscalização do DNPM; Instalação de
uma unidade protocolizadora em Criciúma.
- 7) Assuntos Gerais: Sr. Genoir comenta sobre o fato do acidente em Mariana estar refletindo
negativamente em todo o setor e a possível falência da Carbonifera Criciúma, os reflexos que trarão nas
questões Ambientais e Trabalhistas.
Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 11h00min.

