
 

Ata da 175a Reunião da CRSM Página 1 de 2 

 

 1 – Data: 07/11/2016  2 – Horário: 09 horas  3 – Local: Sala de Reuniões nº 20 do SIECESC 

 4 – Coordenação: Marcio Zanuz  

 5 – Participantes: 
  

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

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

Pauta da reunião: 1) Leitura da ata da 174ª reunião CRSM; 2) Comentários da visita à Mina Cantão Norte – 
Carb. Belluno; 3) Comentários da visita à Mina 3G – Carb. Catarinense; 4) Formação do grupo da visita à Mina 
João Sonego - Cooperminas; 5) Informes sobre reuniões realizadas; 6) Assuntos Gerais. 
 
- 1) Leitura da ata da 174ª Reunião CRSM: O coordenador inicia a reunião com a leitura da ata da 174ª reunião, 
sem nenhuma consideração a mais a acrescentar, foi aprovada. 
 
- 2) Comentários da visita à Mina Cantão Norte – Carb. Belluno: o Engº Rafael traz as sugestões apresentadas 
em relatório à empresa, entre elas: Sinalizar a entrada e saída da mestre de transporte e saída de emergência, 
entradas na cor vermelha e saídas na cor verde; sinalização na saída de emergência informando a distância da 
mina; Identificar galerias e câmaras; saída de emergência com acesso difícil, estreita em alguns pontos; painéis 
elétricos abertos, onde os mesmos deveriam estar trancados; identificação e padronização dos cabos elétricos 
nos pontos principais da mina. Engº Guilherme informa que está a pouco tempo na empresa, mas tomará as 
providencias cabíveis. 

- 3) Comentários da visita à Mina 3G – Carb. Catarinense: Eng Márcio informa que o vídeo não poderá ser 
apresentado nesta data, por um problema de software interno. Engº Colombo apresenta o relatório, com as 
seguintes observações: padronizar as cores de entrada e saída; identificar os pilares; ampliar a sinalização do 
percurso da saída de emergência;  sinalizar os pés direitos com fita zebrada; os extintores de incêndio têm que 
ser identificados conforme classe de uso;  Na parte elétrica: Os cabos estavam bem fixados, acomodados e 
identificados, porém é preciso do cadeado para bloquear alguns painéis e identificá-los; reposicionar e afixar 
adequadamente os extintores; verificar o tamanho da porta da saída de emergência, pois parece estreita. Engº 
Pedro informa que a mina ainda não está nos padrões como a unidade Bonito devido ao alto custo, porém, 
estão se adaptando. 

-4) Formação do grupo da visita à Mina João Sonego – Cooperminas: Engenheiro Jonathann se propõe a realizar 
a visita a Mina Cruz de Malta – Rio Deserto, neste mês, ficando a Mina João Sonego - Cooperminas para o mês 
seguinte. A visita será realizada no dia 25/11, as 8 horas, pelo grupo: Luiz Fernando Castagnetti (SATC), Diógenes 
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Damiani (Metropolitana).  Guilherme Búrigo (Belluno), um representante da FITIEC e um do Sindicato, e os 
responsáveis pela elaboração do relatório, Amélio Colombo (SATC) e Márcio Zanuz (SIECESC).  
 
- 5) Informes sobre reuniões:  
 
- MTE/DRT: Sr. Márcio Cabral informa que em reunião realizada em 25/10, com a Dra. Luciana, onde ela 
informou que o MTE não está participando da CRSM, pela escassez de técnicos.  Na reunião ela solicitou que 
fosse encaminhado um oficio com os questionamentos. O oficio foi elaborado na reunião do dia 01/11, e foi 
apresentado para os presentes para sugestões. Após 30 dias do recebimento do oficio será marcada nova 
reunião. 
Os engenheiros Jonathann e Guilherme, informam que a Dra. Luciana deu abertura para que fossem discutidos 
e até modificados itens específicos da norma, em função disso, o GT Segurança se reunirá para elaboração de 
propostas de alteração da NR12, a reunião fica marcada para dia 11/11 as 13:30h no SIECESC. 
 
-GTA: no dia 26/10 o Grupo de Acompanhamento da Sentença apresentou o 10º Relatório, em breve será feito 
a versão final. 
 
 
- 6) Assuntos Gerais: o Sr. Márcio Cabral, informa a intenção de fazer duas visitas técnicas no ano de 2017, para 
os engenheiros se segurança das empresas, a proposta será apresentada aos mineradores. Apresenta algumas 
sugestões que estão sendo cotadas, e que está aberto a outras possibilidades e novas sugestões. 
 
Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 11:00 horas. 
_______________________________________________________________________________________ 

 


