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ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO
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DE ACIDENTES DE TRABALHO DA ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E
HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO- GESTÃO 2013/2014

Em4 de setembrode 2013, às 14h30 re uniu-sea Comissão Interna de Prevençãode
Acidentes da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, na sala de Reunião das Comissões da
Biblioteca, sob a presidência da senhorita Mana Augusta Peratelli, tendo como secretária
Joana Paula de Barros. Presentes os Membros Titulares: Mana Augusta Peratelli, Marcos
André de Almeida Santos. Convidados os Membros Suplentes: apresentou-se Sandra
Pagliari e Camilo Santos Neto. EXPEDIENTE. 1. Caso da Edilene: O caso do acidente
ocorrido com a funcionária Edilene no percurso de volta do trabalho, desmaiando no õnibus e
tendo sequelas, não ficou claro se pode ser considerado acidente de percurso. Sendo assim,
foi chamada a funcionária Ana Paula do Departamento Pessoal para responder esta questão e
a mesma disse que não pode ser considerado. Diante disso, foi pedido a ela o telefone da
médica responsável por questões como estas e a mesma também disse que não é acidente de
percurso de trabalho. 11. Canteiro das obras: Proposta de mandar ofício para direção da
obra do 11, para limitar o espaço do canteiro de obras, pois andar pelo terreno pode ser
perigoso, em função do desnível ou barro quando chove. 111. Vistoria do acidente do
Ederson: Ficou marcada a investigação /n /oco para sexta às 14h30. IV. Curso de cipeiro:
Curso da opa está atrasado. Augusta vai fazer um ofício sobre curso do cipeiro. V. Outros
assuntos: Em função da semana de saco cheio, o representante não foi convidado para
participar da reunião. Marcos passará e-mail para Nilva para saber sobre o responsável pelo
espaço dos estudantes. Marcos disse que a situação da escada do ll continua ruim, suja e
com materiais, como caixas, e falta de iluminação. Agilizar com a infra-estrutura, Augusta fará
um e-mail. Com relação aos extintores, Renato colocou quase todos. Foi feita limpeza do
local. Com relação ao site da CIPA, será necessário conversar com Renato e Camilo para
realizar a atualização da página da CAPA. Camilo falou sobre o cheiro do biotério e Augusta
disse que os professores do projeto estão responsáveis por isto. Marcos André disse que dá
para minimizar os problemas. Obra do 13 foi embargada (mosaico). A próxima reunião ficou
marcada para 03/10/2013, às 14h30 horas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião e para constar, eu, Joana Pauta de Barros, lavro a presente ata, que depois de
aprovada será assinada pelos seus membros.
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Mana Augusta Pef:#telli- Presidente

Camelo Sa ntos Neto

Sandra Aparecida Pagliari
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