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 1 – Data: 04/11/2016  2 – Horário: 09 horas  3 – Local: Sala de Reuniões nº 20 do SIECESC 

 4 – Coordenação: Marcio Cabral  

 5 – Participantes: 
  

01. AMÉLIO COLOMBO 
02. RAFAEL BORTOLOTTO 
03. VALDEMAR MARIOT 
04. VALMIR G. DE SOUZA 
05. GUUILHERME DE BOM BÚRIGO 
06. JEFFERSON MORONA 
07. MARCIO ZANUZ 
08. JONATHANN HOFFMAN 
09. PEDRO DAMINELLI 
10. ROBERTO LODETTI 
11. EVANDRO LOPES ALEXANDRE 
12. DIÓGENES DAMIANNI 
 

 

Pauta da reunião: 1) Leitura da ata da 173ª reunião CRSM; 2) Formação do grupo da visita à Mina 3 G – 
Catarinense; 3) Apresentação do vídeo da visita à Mina Cantão Norte – Carb. Belluno; 4) Padronização das 
análises de causas de acidentes e incidentes; 5) Assuntos Gerais. 
 
- 1) Leitura da ata da 173ª Reunião da CRSM: O coordenador inicia a reunião com a leitura da ata da 173ª 
reunião, sem nenhuma consideração a mais a acrescentar, foi aprovada. 
 
- 2) Formação do grupo da visita à Mina 3G – Carb. Catarinense: a visita ficou agendada para o dia 14/10, 
encontro as 8h15min na mina Bonito para prosseguirem juntos à Mina 3G, onde a visita terá início às 8h30min. 
O grupo formado foi: Luis Fernando Castagnetti (cinegrafista); Márcio Zanuz (SIECESC); Márcio Cabral (SIECESC); 
um representante FITIEC; um representante CBMSC; Jonathann Hoffmann (Rio Deserto); Amélio Colombo 
(SATC). Elaboração do relatório – Márcio Zanuz e Amélio Colombo. 

- 3) Apresentação do vídeo da visita à Mina Cantão Norte – Carb. Belluno:  O vídeo da visita foi apresentado, 
porém, em função da ausência do engº responsável pela mina, Guilherme Búrigo, e também do engº Rafael 
Bortolotto, que é quem fará o relatório, os comentários da visita ficarão para próxima reunião em que os 
mesmos se fizerem presentes. 

-4) Padronização das análises de causas de acidentes e incidentes: fica a sugestão para que as empresas tragam 
o método utilizado para apresentação, e que será mantido o método utilizado por cada uma. As apresentações 
de acidentes serão feitas através da análise de causa, independentemente do método que foi utilizado. 
 
- 5) Assuntos Gerais: 
- NR12 – foi dada a sugestão de se conhecer como o a norma vem sendo observada em outros segmentos, tais 
como metalúrgico e cerâmico. Engº Colombo informa que o Núcleo de Segurança da ACIC fará um Seminário 
Integrado com diversos ramos de atuação, ainda este ano. 
- Reunião Simulado Integrado entre Brigadas com a Rio Deserto – Sr. Márcio Cabral informa que a reunião não 
foi realizada em função do Engº Márcio Zanuz estar em viagem.  
- Reunião NR12: foi realizada uma reunião com o Grupo Técnico para debater o assunto e uma próxima está 
agendada para dia 13/10. Também agendada reunião no dia 25/10 com a Dra. Alessandra, na DRT, para tratar 
do assunto. Com o DNPM  a agenda ainda está pendente. 
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Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 11:00 horas. 
_______________________________________________________________________________________ 

 


