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ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNO DE PREWENÇAO

DE ACIDENTES DE TRABALHO DA ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E
HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO- GESTÃO 2012/2013. Em

24 de outubro de 2012, às 15 horas reuniu-se a Comissão Interna de Prevenção de

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 Érika Regina Ellas da Salva. Presentes os Membros Titulares: Mana

Augusta Peratelli, Érika Regina Elias, Marcos André e Edvaldo Gomes. Convidados os

Membros Suplentes: se apresentaram Renato S. Rodrigues e Wanderley Lúcio.

EXPEDIENTE. 1. Aprovação das Atas. Todos os membros leram as atas 1, 2 e 3;

foram aprovadas e assinadas. 11. Comunicados da Presidente. Ela agradeceu a

presença de todos e deu início à reunião, apresentando-nos a seguir uma Comunicação

de Acidente- CAT que foi aberto pelo funcionário Éderson, do setor de manutenção,

devido a um acidente com furadeira no dedo de uma das mãos. O mesmo utilizava

equipamento de proteção, inicialmente teve afastamento por 15 dias, além de fazer

uma cirurgia, segundo relato de sua chefia. O senhor Marcos André aproveitou para

falar sobre o ocorrido com o Edvaldo e Wanderley, alertando a todos sobre o espaço da

manutenção necessitar de organização dos materiais e equipamentos constante, devido

aos perigos e riscos. O Wanderley citou que a solda atualmente é feita dentro do setor,

por falta de opção de lugar e a secretária Érika ficou responsável em abrir um chamado

solicitando a seção de Projeto um local apropriado para que ocorra os serviços de

soldas. O Edvaldo sugeriu que o conteúdo das reuniões seja transmitido aos

funcionários através de emails, para estarem mensalmente informados e atualizados

sobre as Reuniões da CIPA. O Marcos André abriu alguns chamados em nome da CIPA

(discutidos na reunião anterior) e mostrou através de fotos suas solicitações para que

entendêssemos os problemas, como os bancos de cimento soltos no 11, entre outros. O

Edvaldo ressaltou que sempre que necessário, em qualquer situação, precisamos

registrar o problema ou solicitar através do Chamado CIPA. Tendo em vista a situação

discutida anteriormente. a presidente informou que o corrimão da caixa d'água está na

lista de tarefas a serem realizadas pela escola.O Edvaldo comentou que há empresas
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terceirizadas fazendo o controle do gás metano na EACH diariamente e que a CETESB

exigiu um plano de contingência e solicitou planilhas, dados e tabelas para saber se o

plano está sendo seguido (praticado). 111. Brigada de Incêndio e Curso de altura.

Ambos estão em andamento, a brigada aguardando contato do SESMT. Edvaldo

lembrou que todas as mangueiras precisarão ser trocadas e o Renato comentou que

será preciso testes para os hidrantes. Falando sobre a necessidade de treinamento com

os funcionários, Wanderley afirmou que os funcionários da manutenção possuem curso

de NR10 e realizam a reciclagem a cada dois anos. Em virtude da afirmação do

Wanderley sobre atitudes inadequadas das empresas terceirizadas, foi colocada a

importância do acompanhamento por parte de servidores da Escola e o devido

cumprimento das normas de segurança entre outras pelas referidas empresas IV.

Mapa de risco. A Erika ficou responsável em verificar com a Gestão anterior se

existem os mapas de risco digitalizados. V. Site. O Renato ficou responsável pela

atualização do site e mostrou suas ideias inicias com relação ao conteúdo do site, onde

irá acrescentar, atualizar e alterar dados. Todos aprovaram e fizeram sugestões.

A próxima reunião ficou marcada para 28/11/2012 às 15 horas na Sala de Reunião das

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

Erika Regina Ellas da Silva, lavro a presente ata, que depois de aprovada será assinada

pelos seus membros.
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