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

ACIDENTES - CIPA DA ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES DA

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, GESTÃO 2012/2013. Em 27 de julho de dois mil e doze.

reuniu-se a CIPA da Carreira da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, na sala de

reuniões das Comissões, sob a presidência da Sra. Mana Augusta Peratelli. Presentes os

Membros Titulares: Sr. Marcos André de Almeida Santos, Edvaldo Gomes do Santos.

Ausência justificada: Érika Elias. Havendo número legal, a senhora Presidente declarou aberta

a sessão informando ser necessário estabelecer calendário de reuniões para a comissão; que

após discussão chegou-se a conclusão que as reuniões serão realizadas na última quarta-feira

de cada mês. Os presentes deliberaram que todos os membros da comissão, titulares e

suplentes, serão convocados para as reuniões. Marcos André solicitou a possibilidade da

instalação do guarda-corpo na área da caixa d'água afim de evitar acidentes; Edvaldo disse

que está previsto no cronograma de obras da Escola. Edvaldo informou ainda que a medição

dos gases está sendo feita diariamente e acompanhada pelo Butantã. Foi também falado sobre

os hidrantes, alarmes e sistemas de prevenção de incêndio que deverão ser verificados, assim

como os extintores, pelo SESMET. Marcos André ficou de verificar o fluxo de abertura de CAT

- Comunicado de Acidente de Trabalho para depois informar aos membros da CIPA. Renato

ficará responsável pela comunicação visual do site da CIPA.

havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para constar. eu.

presente ata. que depois de aprovada será assinada por todos.
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