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 1 – Data: 10/03/2017  2 – Horário: 09 h  3 – Local: Sala de Reuniões nº 20 do SIECESC 

 4 – Coordenação: Marcio Zanuz  

 5 – Participantes: 
  

01. MÁRCIO ZANUZ 
02. JEFFERSON MORONA 
03. RAFAEL BORTOLOTTO 
04. GUILHERME DE BOM BÚRIGO 
05. VALMIR DE SOUZA 
06. MÁRCIO CABRAL 
07. AMÉLIO COLOMBO 
08. PEDRO DAMINELLI 
09. ROBERTO LODETTI 

SIECESC 
SATC 
CARB. RIO DESERTO 
CAB. BELLUNO 
COOPERMINAS 
SIECESC 
SATC 
CARB. CATARINENSE 
NÚCLEO SST ACIC 

Pauta da reunião: 1) Leitura da ata da 176ª reunião CRSM; 2) Elaboração do calendário 2017; 3) Programação 
da visita à Mina Lauro Muller – Carb. Belluno; 4) Planejamento da viagem do primeiro semestre dos 
engenheiros de segurança; 5) Vitoria na Mina de Visitação; 6) Assuntos Gerais;  
 
1) Abertura dos trabalhos e leitura da ata da reunião anterior: O coordenador da CRSM, sr. Marcio Cabral, 

iniciou a reunião dando as boas-vindas aos presentes, dizendo que a participação na CRSM tem sido para 
ele um aprendizado e uma oportunidade para conhecer grandes profissionais. Em seguida, o secretário, 
após dar suas boas-vindas e desejar a todos um 2017 com muito trabalho e segurança, fez a leitura da ata 
da 176ª reunião que, sem nenhuma alteração, foi aprovada pelos presentes. Antes de iniciar a pauta, sr. 
Marcio Cabral passou rapidamente por alguns assuntos que ficaram pendentes desde a última reunião, 
ainda em 2016. Com relação ao isolamento da Mina Modelo, sr. Marcio Zanuz explicou que havia sido 
agendada a data de 07/12/2016 para vistoria no local, após a vistoria que seria feita na Mina de Visitação. 
Entretanto, como boa parte da equipe designada não pode ir, ficou de ser agendada nova data. A equipe 
originalmente formada era composta pelo sr. Marcio Zanuz, sr. Amélio Colombo, sr. Rafael Bortolotto e sr. 
Aldrin Souza, que serão novamente convidados para realizar as vistorias tanto na Mina de Visitação quanto 
na Modelo. Sobre a identificação dos integrantes das equipes que realizam as vistorias técnicas, será 
tentado verificar junto ao almoxarifado da SATC alguns coletes com faixas reflexivas, que serão distribuídos 
e recolhidos em cada vistoria. Sobre o ofício à Delegacia Regional do Trabalho, sobre a NR 12, sr. Marcio 
Cabral informa que o mesmo foi entregue, porém não houve resposta até o momento. Sr. Roberto Lodetti 
esclareceu que os auditores podem conceder prazo maior para ajustar as máquinas e equipamentos. O 
maior problema, segundo ele, é que as empresas falham nas análises preliminares de risco. 
 

2) Elaboração do calendário 2017: sr. Marcio Zanuz lembrou que a primeira visita deste ano seria na Mina 
Lauro Müller, ainda para verificação de sinalização e eletricidade. Sr. Guilherme Búrigo disse que a equipe 
técnica da Belluno está com muitas demandas no momento, e por isso solicitou que a visita ficasse para o 
segundo semestre. Após algumas manifestações, ficou sugerido que a próxima visita fosse na Mina Bonito, 
da Catarinense, em abril. No mês seguinte, a visita seria na Mina João Sônego, da Cooperminas e, 
finalmente, em junho, na Mina Lauro Müller, da Belluno. Na primeira reunião da CRSM depois dessa última 
visita seriam decididos o novo tema e cronograma de visitação até o final do ano. Sr. Pedro Daminelli disse 
que iria verificar a disponibilidade para a visita e daria um retorno em breve. Ainda sobre o cronograma, sr. 
Marcio Zanuz disse que precisa ser feito um debate sobre o seminário CIPAMIN, pois o modelo atual precisa 
ser mudado para despertar mais interesse do público. Sr. Roberto Lodetti disse que o debate deve focar 
nos supervisores e encarregados, pois assim se engajarão mais nas questões de segurança. Sobre uma 
possível alteração de local do evento, Sr. Rafael Bortolotto acha que deve permanecer na SATC, mas 
concorda que precisa ser mudada a dinâmica do evento. Sr. Guilherme lembrou que normalmente os 
palestrantes não são alterados em função dos custos envolvidos. Sr. Marcio Cabral sugeriu realizar uma 
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palestra no batalhão da Polícia Militar de Criciúma, podendo a mesma ser conjunta com os bombeiros, 
racionalizando a questão logística. Com relação à peça teatral, Sr. Pedro Daminelli disse que existem muitas 
dificuldades para sua montagem, pois os ensaios demandam tempo e é preciso conciliar diversas agendas. 
Para debater esses assuntos, ficou definida uma nova comissão para o seminário SIPAMIN: 

 Roberto Lodetti 
 Rafael Bortolotto 
 Genoir dos Santos 
 Amélio Colombo 
 Jefferson Morona 
 Crisleine Colombo 

Sr. Rafael Bortolotto disse que poderiam ser distribuídos brindes os quais pudessem ser utilizados na mina. 
 

3) Planejamento da viagem para os engenheiros de segurança: Sr. Marcio Cabral explicou os critérios para 
distribuição das vagas, ficando quatro para empresas associadas, uma para o sindicato de base e uma para 
alguém do SIECESC ou SATC para organização e controle. Disse que foi definido em orçamento o total de 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e que, dependendo dos custos envolvidos, poderiam ser abertas mais vagas. 
Explicou que será enviado um e-mail aos diretores para que estes ratifiquem as indicações, ou então que 
indiquem outro participante. Sr. Marcio Zanuz disse que já estava praticamente certas duas visitas em 
Araxá, uma na CBMM (nióbio) e outra na Vale Fertilizantes (fosfato). Além dessas estava tentando conseguir 
mais uma visita. As visitas ocorrerão na semana de 24 a 28 de abril deste ano. O grupo ficou pré-definido 
da seguinte maneira: 

 Rio Deserto: Rafael ou Jonathan; 
 Catarinense: Pedro 
 Belluno: Guilherme 
 Metropolitana: Diógenes 
 Coordenação: Marcio Zanuz ou Jefferson Morona 

4) Vistoria na Mina de Visitação: a vistoria acabou sendo realizada pelos engenheiros Marcio e Rafael, 
juntamente com o apoio do pessoal da mina. Foram verificados alguns locais que poderia abrigar a 
estrutura do curso, como idealizada, porém sr. Rafael Bortolotto acredita que sairá muito caro para 
adequar, visto que, segundo ele, não tem como entrar uma Bob Cat ou MT para fazer a limpeza necessária. 
Sr. Amélio Colombo disse que acha que é possível sim adaptar as instalações e propôs uma nova vistoria, 
na semana que vem, que será agendada pelo secretário da CRSM. 
 

5) Assuntos Gerais: sr. Marcio Zanuz disse que seria oportuno aproveitar a mesma equipe que fará a vistoria 
na Mina de Visitação para verificar como está o isolamento da boca da Mina Modelo e, se for o caso, emitir 
um relatório para a prefeitura de Criciúma e ao DNPM para que tomem as devidas providências. 
 

Sem mais assuntos a serem discutidos, a reunião encerrou as 10:45 horas. 
_______________________________________________________________________________________ 

 


