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ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNO DE PREVENÇÃO

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

28 de novembro 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 Erika Regina Elias da Salva. Presentes os Membros Titulares: Mana

Augusta Peratelli, Erika Regina Ellas, Marcos André e Edvaldo Gomes. Convidados os

Membros Suplentes: se apresentaram Cardos e Wanderley Lúcio. EXPEDIENTE. l.

Aprovação da Ata. Todos os membros leram a ata 4, aprovaram e assinaram. ll.

Comunicados da Presidente. Ela agradeceu a presença de todos e deu início à

reunião, apresentando:nos a seguir mais uma Comunicação de Acidente- CAT- que foi

aberto pela funcionária Camila Almeida Freire, do setor de apoio ao docente, devido a

um acidente de trajeto, com entorse e distensão do tornozelo, afastando-se por dez

dias. A presidente comunicou que irá solicitar para os funcionários o Pin Cipeiro e a

identificação de brigadista. A Erika informou que não há mapas de risco digitalizados,

precisarão ser feitos manualmente, disse também que fez a solicitação de um espaço

para solda, conforme combinado em reunião anterior e lembrou que precisam ser feitas

algumas modificações no site, que deverão ser conversadas com o Renato. O Carlos

informou que os funcionários da manutenção estão trabalhando no 11, arrumando as

escadas de emergência, iluminação de emergência, barras antipânico e que os mesmos

estão realizando a NR10 (reciclagem). O Marcos André ressaltou que observou a

melhor organização no setor de manutenção. O Wanderley informou que a solda será

realizada no espaço veicular. O Edvaldo questionou se podemos e devemos ter um

quadro de acidentes, informando o que acontece na Each e lembrou que é importante

um contato mensal com os funcionários, informando-lhes o que é discutido nas

Reuniões da Cipa. A Érika criará um modelo e apresentará na próxima reunião. lll.
Brigada de Incêndio. A brigada aguarda o contato do SESMT. O Wanderley sugeriu

que a Cipa tenha uma atitude mais agressiva para colocar esse projeto em prática. O

Edvaldo e a Augusta disseram que não é algo simples de realizar. A escola possui 5000
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alunos, 198 funcionários e 264 professores e o número de brigadistas será proporcional

a esse total de pessoas que circulam pela Each diariamente. Existe a proposta de

contratar um bombeiro civil para a Escola. A Érika ficou responsável em chamar o

Wilson (SESMT) e a engenheira Verá para próxima reunião da Cipa a fim de
orientações quanto a que medidas devem ser tomadas. IV. Mapa de risco. Conforme

discutido, realizaremos as alterações manuais nos mapas das gestões anteriores em

janeiro de 2013. v. Site. Ainda não foi alterado, mas o Renato (que não participou da

reunião) está responsável pela tarefa.

A próxima reunião ficou marcada para 19/12/2012 às 15 horas na Sala de Reunião das

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

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

pelos seus membros.42
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