
 
Ata da 72ª Reunião Ordinária da CRSM 

                      

1- Data: 06/07/2007 2- Horário: 09:00 h  3- Local: Sala de Reunião - SIECESC 

4 – Direção: Roberto Lodetti   

5 – Participantes  

Nome Empresa 

Roberto Lodetti 

Giovani de Souza 

Guilherme de Bom Búrigo 

José Carlos Bitencourt 

Antônio Costa 

Solemar de Souza Cardoso 

Valdemar Mariot 

Gerson Ribeiro de Souza Júnior 

Petson Pontes 

Genoir  José dos Santos 

Jesse Otto Freitas 

Pedro Bosse Neto 

Paulo Afonso Baran 

Denise Aparecida da Rosa 

DRT/SC 

Cooperminas 

Carbonífera Criciúma 

Sindicato Mineiros Criciúma 

Sindicato dos Mineiros Urussanga 

Sindicato Mineiros Rio Maina 

Sindicato de Lauro Muller 

Carbonífera Belluno Ltda 

Cedro 

STIECST 

DNPM 

SIECESC 

Minageo 

SIECESC – MEIO AMBIENTE 

6 – Assuntos/Ações a serem tomadas: 

  

Pauta da Reunião: 

                      Assuntos Gerais.

 

01. Primeiramente, o Senhor Cléber toma a palavra e diz que devido a uma colisão de 



horários, pergunta se é permitido uma inversão de pauta, em razão de que no 

mesmo horário foi marcada outra reunião, também nas dependências do SIECESC 

– MEIO AMBIENTE (Reunião da Vila Funil/Empresa Geológica, com a presença do 

Procurador do Ministério Público Federal Dr. Darlan Dias). Com a concordância de 

todos os presentes, passa então a questionar rapidamente sobre dois tópicos, 

sendo eles: O primeiro: Informa que na data de ontem (05/07/2007) esteve em uma 

Reunião na Prefeitura de Lauro Muller, com a presença de mais ou menos cem 

pessoas, bem como a do Sr. Mariot, representante do Sindicato da Região. O 

assunto a ser tratado era referente a homologação do Plano Diretor de Lauro Muller. 

O Senhor Cléber apresentou no quadro da sala de reuniões do SIECESC um gráfico 

descrevendo superficialmente a localização do Município (bem como a serra, as 

áreas de turismo e as áreas de mineração (as quais ficam no meio) praticamente 

com a cidade e o rio. Informou que está gerando a seguinte situação: que nestas 

áreas é proibido explorar carvão, ou seja, é proibida qualquer atividade mineradora. 

Que só para relembrar, nestas áreas já foi praticamente tudo minerado. Disse, 

também, quais foram as empresas que dispuseram e ainda dispõem de reservas 

minerais naquela região. Informa, ainda, que existe todo um processo que diz que a 

taxa de mineração tem que ser compatível com os empregos gerados. Que há um 

ano este processo está acontecendo. Que foram realizadas várias reuniões 

comunitárias e que nas mesmas foram nomeados oitenta delegados, nas quais 

estes votam e aprovam o Plano. Que em dezembro de 2006, foi publicado um 

Plano, dizendo que foi proibido minerar, o Mariot disse que não. Que deste Plano 

para cá o pessoal foi aceitando as propostas. Que simplesmente chegaram na 

Reunião do dia 05/07/2007 com o Plano pronto. Porém, este está substancialmente 

diferente do Plano até então elaborado, pois até então, não tinha proibição de 

mineração. Que apareceu esta proibição no Plano agora.

 

É bem provável que este 

Plano vai ser votado e vai para Câmara, deixando os vereadores numa situação 

constrangedora, pois votar contra a população é complicado. Por derradeiro, a 

atividade mineradora será prejudicada. Será marcada uma reunião para tratar 

melhor o assunto. Próximo assunto. O segundo

 

assunto é referente ao Desfile de 

Moda Underground Feiver 2007, que ocorrerá no dia 09/07/2007 no subsolo da Mina 

Morosini em Treviso (Empresas Salvaro). Que comparecerá em peso a mídia 

regional e nacional, com a presença segundo informações da Rede Record, Rede 



Globo, bem como jornalistas, sem contar modelos, fotógrafos, cabeleireiros e 

demais convidados totalizando cerca de trezentas pessoas. O Senhor Cléber deixa 

claro sua preocupação com o referido evento. Terminada suas explanações, passou 

a palavra para o Senhor Roberto Lodetti, retirando-se da reunião. 

02. Neste sentido, o Senhor Roberto Lodetti abriu a reunião, dando boas vindas a todos. 

Em seguida procedeu à leitura da Ata da 71ª Reunião da CRSM. Após duas alterações 

ortográficas a ata foi aprovada.  

03. O Senhor Roberto Lodetti cedeu à palavra para todos os presentes. No que diz respeito 

ao Desfile de Moda, foi dito na presente reunião que no dia 22/06/2007 (reunião do Núcleo 

Executivo) foi ligado para o Engenheiro Otaviano lhe perguntando se ele sabia deste desfile 

e se acaso seria realizada alguma vistoria na Mina. O mesmo não soube informar com 

maiores detalhes sobre o assunto.  

04. O Senhor Genoir informou que o DNPM não quer a realização do desfile e diz também 

que os advogados da Carbonífera Belluno não concordam com o local de realização do 

evento, informando que tal ato poderá gerar conseqüências desastrosas. Contudo, o dono 

da mina quer e pronto! 

05. O Senhor Roberto Lodetti informa dos riscos como: fobia, pânico, tumulto, queda de 

uma pedra do teto ou da parede. Sem contar a questão da higiene sanitária. Informa que 

quem baixar a mina obrigatoriamente deverá usar capacete, caso contrário será multado. 

Informa, também, que tem receio na questão da rede elétrica (pane). Acaso ocorra se terá 

uma equipe preparada para controlar uma situação de risco. Ficou deixado o recado e em 

seguida foi tratado o próximo assunto. 

06. Fiscalização nas Pedreiras: O Senhor Roberto Lodetti informa que não sabe dizer se 

houve fiscalização ou não. Sabe que veio um pessoal, mais não sabe o encaminhamento 

que foi dado. Ficará para a próxima reunião (agosto). 

07. Quanto a Fiscalização das Minas no Subsolo nos dias 09/07/2007 à 11/07/2007, a 

reunião será no DNPM às 13h30, conforme e-mail enviado pelo Senhor Lodetti. O Senhor 

Genoir informa que membros da Comissão de Segurança também comparecerão É dito 

que por falta de condições técnicas o pessoal da DTR/SC não está vindo. O Senhor 

Roberto Lodetti, comenta sobre o retorno da participação do MP. Neste sentido estão 



aguardando as readequações.   

08. Problemas mais freqüentes de relatos de Acidentes de Trabalho:

 
A questão da 

eletricidade, questão da qualidade interna (nem tanto nas áreas de trabalho propriamente 

ditas, mais nas áreas de trajeto). O Senhor Roberto Lodetti pediu manter os Sindicatos 

informados sobre este assunto .Um dos problemas mais freqüentes que deve ser verificado 

nas inspeções no subsolo: ventilação e circulação de ar nas frentes de serviço e 

eletricidade.  

09. Seminário CIPAMIN: tudo ok, até o dia 13/07/2007

 

os folders serão devidamente 

entregues as Empresas, bem como aos membros da CIPA e aos Palestrantes.  

10. Dada novamente a palavra ao Senhor Roberto Lodetti, o mesmo relembra que 

repassou três ofícios ao Senhor Cléber: a) liberação de um membro da CIPAMIN 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Mineração) para acompanhar a 

fiscalização nas minas de subsolo que ocorrerá nos dias 09 a 13 de julho de 2007; b) 

relatório circunstanciado sobre Acidentes de Trabalho graves e fatais; c) ofício para o 

pessoal das comissões participar das ações preventivas, através das reuniões mensais, 

fiscalizações conjuntas e demais eventos. Que até o presente momento não obteve 

resposta em nenhum dos três. 

11. Assuntos Gerais:

 

O Senhor Genoir comentou que não está conseguindo abrir as 

reuniões e atas da CRSM na internet. Pediu para que as atas sejam atualizadas, bem 

como o site. Solicitou também que seja divulgado Seminário CIPAMIN e o Cronograma da 

Fiscalização das Minas de Subsolo. 

12. Grupo Técnico em Eletricidade: O Senhor Baran comenta sobre a Reunião de ontem 

(Grupo GT Aterramento 05/07/07). Informou aos presentes sobre as propostas. A primeira 

proposta

 

seria uma visita técnica nas empresas (estudo técnico). Ficou definido que a 

Comissão visitará as seguintes empresas: Rio Deserto, Carbonífera Metropolitana, 

Carbonífera Criciúma S/A, Cia. Carbonífera Catarinense e Carbonífera Belluno. Esta visita 

é no escopo de obter dados sobre baixa tensão, fuga, painel de correia com sistemas 

inteligentes, centro de força e bombas.  A segunda proposta: seria o colhimento de todo 

material, pontos críticos sobre alta tensão, acidentes bem como um histórico para criação 

de um banco de dados. Por fim a terceira proposta

 

é para no final de setembro, manter 

contato com o palestrante de Minas Gerais, que possui Mestrado em Aterramento, para vir 



aqui na região ministrar uma Palestra. 

13.  Ficaram definidas as seguintes datas para visitação nas empresas, sendo elas: 

17/07/2007 - Rio Deserto;  

25/07/2007 - Carbonífera Criciúma; 

08/08/2007-  Carbonífera Metropolitana; 

22/08/2007- Cia. Carbonífera Catarinense; 

05/09/2007- Cooperminas; 

19/09/2007- Carbonífera Belluno. 

Todas as visitas ocorrerão a partir das 08h00 da manhã. 

O Senhor Roberto Lodetti ficou de passar via e-mail para o Cléber/Denise o cronograma 

das datas para até então serem repassadas através de endereço eletrônico para todas as 

empresas acima elencadas. Ficou dito também pelo Senhor Roberto Lodetti, que 

aproximadamente dezoito meses não há fiscalização nenhuma. Comentou sobre a 

realização de novas vistorias para não decair a qualidade de trabalho. Pediu para os 

presentes na reunião irem pensando melhor sobre o assunto, para no próximo semestre 

ser tocado novamente o tema. 

Sem mais a reunião encerrou às 11h15.   
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