
                                           Ata da 76ª Reunião Ordinária da CRSM                      

1- Data: 09/11/2007 2- Horário: 09h30  3- Local: Sala de Reunião – SIECESC 

4 – Direção: Cleber José Baldoni Gomes   

5 – Participantes  

Nome Empresas 

Cleber José Baldoni Gomes 
Otaviano Clarindo da Silva 
Luiz Donizetti Cerávolo 
Solemar de Souza Cardoso 
Djalma Gomes de Moura 
Ivan 
Genoir José dos Santos 
Valdemar Mariot 
Fernando Gambin 
Daniel Wasniewski 
Guilherme de Bom Búrigo 
Sedenir Martinhago 
Brunno M. Dallossi 
Amélio Colombo 
Gilvanio Amandio Espindola 
Petson Pontes 
Denise Aparecida da Rosa  

SIECESC 
Carbonífera Belluno Ltda 

SIECESC 
Sindicato dos Mineiros Rio Maina 

DNPM 
Sindicato dos Mineiros de Lauro Muller 

STIECST 
Sindicato dos Mineiros de Lauro Muller 

DNPM 
Carbonífera Metropolitana 

Carbonífera Criciúma 
Carbonífera Cia. Catarinense 

DNPM 
Nitroquímica 

ACATEMI 
CEDRO 

SIECESC 

Pauta da Reunião: Avaliação da Fiscalização 11/2007; 
                                 Edital Corpo de Bombeiros. 
   

01. Por motivos de força maior, o Coordenador desta Comissão, Senhor Roberto Lodetti

 

não pode comparecer na presente. Neste sentido, a reunião passa a ser ministrada pelo 

Engenheiro Cleber Gomes, que cumprimenta a todos e em seguida procede à leitura da 

75ª ata.  Após algumas correções ortográficas a ata foi aprovada.   

02. Dá-se encaminhamento a pauta da reunião. Primeiro assunto: Avaliação da 

Fiscalização 11/2007. O Senhor Genoir, representante do STIECEST, relatou que ao invés 

de comparecerem 03 (três) auditores da DRT/SC, acabaram vindo apenas 02 (dois).

 

Relatou ainda, que houve falta de comunicação entre os auditores e a DRT/SC. O 

Engenheiro Cléber informa que este assunto está programado para se discutir nas 



próximas reuniões, como planejamento para o ano de 2008. 

03. Ficou decidido, que nas fiscalizações futuras, todas as empresas deverão ser 

comunicadas com antecedência sobre as vistorias. Concernente à fiscalização de 11/2007, 

foi dito que as empresas vistoriadas mostraram avanços. Foram mencionados os seguintes 

comentários, sendo eles:  

a)Carbonífera Metropolitana e Nitroquímica (lavador) bons exemplos; 
b)CIRDE – poeira e calor (gerando preocupação); 
c) Caravaggio - situação precária; 
d) Gabriella – problemas com polia; 
e) Coqueria Caravaggio – instalações elétricas precárias.  

04.  O auditor Brunno Dallossi, informa que foi sua primeira fiscalização em coquerias e 

lavador realizadas. Portanto, não teria condições de apresentar uma avaliação.

 

O 

Engenheiro Daniel (Carbonífera Metropolitana) disse que seria interessante realizar este 

tipo de vistoria no período noturno. O Senhor Dario, informa que todos deveriam conhecer 

o lavador da Carbonífera Metropolitana e Nitroquímica.  

05. Próximo assunto:

 

Edital do Corpo de Bombeiros. Curso de Formação de Bombeiros 

Comunitário de Criciúma/SC. Foram recebidas as fichas de inscrições das seguintes 

empresas: Cooperminas (06); Carbonífera Criciúma (11); Carbonífera Belluno (06); 

Carbonífera Metropolitana (03); Cia. Carbonífera Catarinense (04), no total de 30 

candidatos. O Engenheiro Guilherme de Bom Búrigo (Carbonífera Criciúma) relata um 

breve histórico da situação. Informa que uma das exigências imposta pela Corporação 

seria o bombeiro comunitário realizar suas atividades em dois dias de 24 horas (por mês). 

Neste sentido, as empresas teriam que ceder os seus funcionários quatro dias por mês.  

06. Ficou clara a preocupação dos membros da comissão em relação a exigência imposta 

pela Corporação, em razão da dificuldade das empresas em liberarem seus funcionários 

quatro dias no mês. Neste sentido, após várias discussões ficou agendada uma reunião 

para o dia 14/11/2007 às 15h00, aqui no SIECESC, qual estarão presentes os membros do 

Grupo GT Brigadas de Resgate e o representante da Corporação. A pauta será uma 

contraproposta referente à carga horária exigida. O Engenheiro Cleber Gomes sugere que 

seja dito nesta reunião, que a Comissão irá encaminhar para as empresas um ofício 

solicitando que as mesmas facilitem e fomentem a participação desses trabalhadores como 

bombeiros voluntários, dado o interesse financeiro, mas que cada empresa vai ajustar o 



seu mecanismo/critério da forma que achar mais conveniente, e, que não podemos garantir 

a exigência mínima de 24 horas.  

07. O Engenheiro Cleber informa que é um compromisso pessoal do voluntário, e não da 

empresa. Disse que no ofício a ser elaborado por esta comissão, tem que deixar esta 

informação bem clara. Que o compromisso é dele com a corporação, e não com a 

empresa. 

08. Assuntos Gerais:  

Projeto Pneumoconiose

 

– O Engenheiro Cleber Gomes, informa que o projeto foi 

cadastrado em 30/10/2007. Faz necessário aguardar a avaliação técnica. O Engenheiro 

Cléber ficou de entrar em contato com Senhor Valter Arcoverde do DNPM, para que o 

mesmo entre em contato com Ministério da Saúde, no intuito de viabilizar e incentivar a 

relevância do Projeto. Previsão para entrar em contato com Dr. Albino no final do mês de 

novembro do corrente ano. 

Senhor Genoir – Informa que terá reunião no dia 19/11/2007 na Cerest (reunião do 

Conselho) para realização de tomografias. 

Engenheiro Cleber informa que será realizada uma reunião com Dr. Albino, Dr. Renato 

Mattos e Dr. Flávio Spillere, na qual vão discutir questões eminetementes técnicas de 

medicina, com relação a interpretação de Exames de Raios-X e tomografias. Informa que a 

etapa da Cerest (exames de tomografias) será realizada após a reunião destes médicos, 

para que não ocorram ruídos de comunicação. 

Audiências Públicas: 

Audiência da USITESC –

 

Cleber informa a audiência realizada em 08/11/2007 às 19h00. 

Deixou claro que a cada Audiência Pública ocorrida, está estruturando um grupo de 

pessoas que manifestam através de cartazes que são contra qualquer atividade 

relacionada ao carvão. 

Audiências Públicas da Cooperminas: Engenheiro Luiz Donizetti informa os dias da 

realização das audiências sendo elas designadas para: a) 26/11/2007, local: Verdinho; 

Pauta: Apresentação EIA/RIMA da Mina III; 

                                                                       b)27/11/2007, local: São Roque; Pauta: 



Apresentação EIA/RIMA da Mina III.  

Solicitou que todas as empresas associadas participem.  

Encaminhamentos:  

1) Reunião GT Brigadas de Resgate e Corpo de Bombeiros - confirmar data e horário; 

2) Cléber entrar em contato com Valter ArcoVerde – sobre o Projeto Pneumoconiose; 

3) Verificar reunião com os médicos: Dr. Albino José de Souza Filho; Dr. Renato 

Mattos; Dr. Flávio Spillere; 

4) Confirmar dia e local das Audiências Públicas da Cooperminas e encaminhar o 

convite as empresas associadas para participarem do evento.   

Nada mais. 
A reunião encerrou às 12h30. 
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