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ATA DA IO' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE

ACIDENTES DE TRABALHO DA ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO- GESTÃO 2013/2014. Em cinco de junho do ano de dois

mil e catorze, às 14h30 reuniu-se a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Escola

de Artes, Ciências e Humanidades, na FATEC - Faculdade de Tecnologia. Justificado o local

da reunião em função da interdição da EACH. Estavam presentes a presidente senhorita

Mana Augusta Peratelli, tendo como secretária Joana Paula de Barros. Membros Titulares -

presentes: Mana Augusta Peratelli e Marcos André de Almeida Santos. Membros Suplentes

- presentes: Joana Paula de Barrou. Falta justificada: Renato dos Santos Rodrigues, que em

função da greve de metro teve que sair mais cedo. EXPEDIENTE. Distribuição dos PPRA a

todos os assistentes: e-mail ainda não foi enviado aos assistentes com os PPRAs, porque

é muito pesado. Uma ideia seria imprimir. Camelo sugeriu colocar na página da CIPA, porém

é preciso verificar a possibilidade em função do tamanho. Eleição da CIPA: Retirada do

nome da Paula da mesa de eleição em função da mesma querer se candidatar. A informática

precisa informar sobre a questão do procedimento da eleição em função da distribuição dos

funcionários em diversos lugares de São Paulo. Seria interessante uma eleição eletrõnica.

Desdobramentos de ações anteriores= Laboratórios: Verificar com Renato como estão

os procedimentos nos laboratórios e os materiais de segurança. Extintores de incêndio:

Marcos enviou as plantas dos projetos do bombeiro para o SESMET, a fim de fazer os

redimensionamentos dos extintores, recebendo retorno de que o trabalho seria iniciado a

partir de 27 de maio da semana passada. Porém USP entrou em greve e o SESMET

também. Shafs: Marcos disse que no ciclo básico (BI, B2, B3) os shafts já estão limpos e

sem material entulhado, num total de 12 shafts. Alguns estão com problemas nas

fechaduras, isso já está sendo verificado. No 1l também já foram iniciadas as ações com

relação aos shafts. SIPAT: Ficou entendido que é inviável realizar a SIPAT nas condições

que a EACH se encontra. Reunião em haver: Foi discutido sobre a dificuldade em realizar

uma reunião que não foi realizada. Não sabemos se será possível realiza-la, pois tem sido

difícil reunirmos todos. pois cada funcionário está trabalhando num local diferente e distante

um do outro. Plano de abandono e atividades da brigada: as ações são locais, então só

ocorrerão com o retorno da EACH. Na próxima reunião será chamado o SESMET mais uma

vez. Nada a mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para constar, eu, Joana Paula

de Barros, lavro a presente ata, que depois de aprovada será assinada pelos seus membros.

»
Joana Pàula de Barros- secretária Mana August; Peratelli- Presidente

C

Av. ArlindqBettio, 1000 Ermelino Matarazzo SP CEP 03828-000 www.each.usp.br

/


