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ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO

DE ACIDENTES DE TRABALHO DA ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E
HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO- GESTÃO 2013/2014

Em 13 de novembro de 2013, às 14h30 reuniu-se a Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, no Laboratório de Recursos Didáticos,
sob a presidência da senhorita Mana Augusta Peratelli. tendo como secretária Joana Pauta de
Barrou. Presentes os Membros Titulares: Mana Augusta Peratelli, Marcos André de
Almeida Santos e rosé Soarem de Oliveira Filho. Convidados os Membros Suplentes:
apresentou-se Sandra Pagliari e Camilo Santos Neto. EXPEDIENTE. 1. Curso de cipeiro:
Marcos André fará contato por telefone com SESMET para solicitar curso novamente e
Augusta enviará ofício novamente. 11. Reposição da reunião de outubro: Remarcada para
dia 27 de novembro às 14h30, uma das pautas será sobre o acidente do Ederson, para isto
será convidado o chefe da sessão na época do acidente, o Wanderley. 111. CAT: Ocorreu um
acidente de trajeto com a servidora Nicole. Por tratar-se de acidente de trajeto, foi apenas
discutido sobre o ocorrido. IV. Outros assuntos: As questões ambientais foram discutidas,
mas vai além do que podemos fazer como CIPA. Marcos fala sobre a necessidade de dar
respostas quando os funcionários que solicitam soluções para certos problemas. Camilo fala
sobre enviar e-mail para empresa para falar sobre problemas da obra, como por exemplo,
queda do tapume. Marcos e Augusta sinalizam a necessidade de mandar e-mail para o
SESMET sobre a obra do ll e solicitar a presença do SESMH' na reunião da CIPA em
dezembro. Marcos ainda fala sobre a escada emergência do ll e da organização do setor da
manutenção, solicitando providências urgentes, tendo vista os riscos. Para isto será necessário
chamar a infraestrutura para reunião de dezembro. Marcos fala sobre a necessidade de
redimensionamento dos extintores em função das mudanças e reformas da EACH. Augusta diz
que isso é feito pelo assistente administrativo e ficou de verificar ofício do SESMET sobre o
assunto. A próxima reunião ficou marcada para 27/11/2013, às 14h30 horas. Nada 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.
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