
Ata da 157a Reunião da CRSM 

 
1.Data: 20/02/2015 2- Horário: 09 horas 3- Local: Sala Tecnológica I -SATC 

4 – Direção: Márcio Zanuz / Cléber Gomes 
 

 

5 – Participantes: 
  
 

01.JEFFERSON MORONA 
02.GILVANO A. ESPINDOLA 
03.PEDRO BOSSE NETO 
04.ROBERTO LODETTI 
05.JONE MARTINS 
06.GUILHERME DE BOM BÚRIGO 
07.RAFAEL BORTOLOTTO 
08.GIOGENES DAMIANI 
09.SILVIO FERREIRA 
10.AMELIO COLOMBO 
11.LARISSA SADRINI 
12.PAULO BARAN 
13.ALDRIN SILVA DE SOUZA 
14.GENOIR JOSE DOS SANTOS 
15.MARCIO ZANUZ 
16.CLÉBER JOSÉ BALDONI GOMES 
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Pauta da reunião: 1) Museu do Carvão; 2) Definição do Calendário 2015; 3) Ventilação. 

O eng. Márcio inicia a reunião com a leitura da ata da 156º reunião, o Engº Jone solicita 
alteração no item Acidente Cooperminas, frisando que um dos fatores agravantes do ocorrido 
seria o tempo que o local ficou sem escoramento. Engº Damiani solicita correção pois estava 
presente na última reunião, quem não se fez presente foi o Sindicato dos Mineiros. Sem mais 
a acrescentar a ata foi aprovada. 
 
- Museu do Carvão: O Projeto Museu do Carvão é apresentado pelos Srs. Ary e Eduardo, 
colaboradores da SATC e responsáveis pelo projeto. O projeto desenvolvido pela Satc pretende 
criar um espaço destinado a resgatar a história do carvão e o desenvolvimento econômico da 
região, será localizado ao lado do prédio do CTCL. O Sr. Ary solicita doações de equipamentos, 
máquinas, fotos, ou qualquer item que possa fazer parte do acervo. Os contatos para doação 
são: Fone (48) 3431-7581 e e-mails: ary.oliveira@satc.edu.br e eduardo.justi@satc.edu.br.  
 
- Definição do Calendário 2015: O calendário é definido de comum acordo pelos presentes 
conforme anexo I desta Ata.  
- Sr. Genoir sugere a unificação da data das Cipas das empresas. O Sr. Lodeti pede que seja 
encaminhado o mais rápido possível o pedido de unificação ao Ministério do Trabalho, e 
informa que todas as Cipas de cada empresa têm que fazer a solicitação ao MTE 
separadamente. O Engº Guilherme informa que o assunto será discutido   na reunião do 
Grupo Técnico de Segurança dia 27/02.  
- É sugerido que sejam marcadas as datas das visitas técnicas conjuntas, com a presença do 
Ministério do Trabalho, porém, o Sr. Lodeti informa que pela escassez de pessoal, as visitas 
serão esporádicas, e serão feitas conforme denúncias ou pela gravidade da situação. 
- Major Aldrin sugere a visita conjunta com bombeiros e técnicos de segurança às minas, 
para verificação de saída de emergências e padronização de ambulâncias, visitas ainda sem 
data definida. 
 
  



  
-Ventilação: Devido a diferentes interpretações na norma por parte das empresas, o Engº 
Márcio sugere que seja realizado um estudo onde seja discutido e detalhado item por item 
para posteriormente em comum acordo, ser enviado ao DNPM. 
 
- Assuntos Gerais: Sra. Cris fica responsável por enviar o calendário a todos os membros da 
CRSM e por atualizar o banco de dados dos contatos das empresas já existente, também 
verificar o andamento das gravações dos vídeos que seriam feitos nas minas das empresas 
pelo Sesi. 
- Fica como demanda para o Núcleo de Segurança do CTCL, criar um Curso Básico de 
Segurança nas Minas, para ser oferecido as empresas. 
 

 
 
        Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 11h45min. 
 

 
 


