
.« 8+4>.

{Ê:3} EACH
Escola de Artes. Ciências e Humanidades
da Universidade de São Paulo \z,Ú'4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

ATA DA 6' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE

ACIDENTES DE TRABALHO DA ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES DA

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO- GESTÃO 2013/2014. Em cinco de fevereiro do ano de

dois mil e treze, às 14h30 reuniu-se a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da

Escola de Artes, Ciências e Humanidades, no antigo gabinete do reitor em frente ao MAC.

Rua Praça do relógio, 109 - Prédio da Administração - térreo - Justificando o local da

reunião em função da interdição judicial do campus leste, sob a presidência da senhorita

Mana Augusta Peratelli, tendo como secretária Joana Paula de Barros. Membros Titulares -

presentes: Mana Augusta Peratelli, Marcos André de Almeida Santos e Renato dos Santos

Rodrigues. Membros Suplentes - presentes: Camelo Santos Neto e Joana Paula de Barras.

Ausência justificada, Sandra Aparecida Pagliari em férias. Convidada: Professora Mana

Cristina de Toledo, Diretora da EACH. EXPEDIENTE. 1. Palavra da Professora Mana

Cristina Motta de Toledo, diretora da EACH: A Diretora falou sobre a importância da CIPA

e gostaria que a mesma tivesse uma participação mais visível e efetiva, comentou sobre sua

experiência na CIPA, sobre atos inseguros e a necessidade da atualízação do PPRA.

Tomando conhecimento do documento apresentado pela presidente da CIPA, sobre

conversa anterior da mesma com o Engenheiro de Segurança do SESMET, a Professora

Cristina disse estar assustada diante de alguns comentários, como por exemplo, a questão

dos hidrantes ser um problema geral de toda a USP. Após outras considerações a mesma se

retirou em função de outros compromissos. Pauta e Marcos questionaram a presidente sobre

a falta de envio do relato da conversa com o engenheiro a todos os membros da CIPA, pois

é importante numa reunião que todos saibam sobre o que está sendo discutido. A presidente

disse que primeiro gostaria de ouvir a Diretora e que o documento estava à disposição dos

membros na reunião. Foi reforçada, pelos membros, a importância de todos estarem cientes.

Augusta informou a todos que colocou a presidência da CIPA a disposição, deixando a

Diretora à vontade para efetuar mudanças se assim ela o desejar. Porém, alertou da

necessidade de nova Ata de Posse em caso de mudanças. 11. Questões dos extintores:

Marcos falou mais uma vez sobre a importância de dimensionar os extintores da EACH e

que não é correto afirmar que na Escola existe superdimensionamento dos mesmos, como

colocado. Sendo acompanhado da necessidade de novo dimensionamento pelo Renato. A

presidente voltou a dizer que, de acordo com o engenheiro de segurança do SESMET, a

EACH possui extintores em quantidade maior que o dimensionamento feito para a unidade, o

que não é ruim. mas podem ser melhor distribuídos nas edificações. lll. Outros assuntos: A

presidente falou sobre Curso de Trabalho em Altura que será realizado, pelo SESMET. no

CEPEUSP para os setores de manutenção da USP. Disse também que o treínamento será
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realizado por empresa contratada para esse fim e que serão disponibilizadas vagas para as

unidades enviarem seus funcionários. conforme informações passadas pelo Eng. Guilherme.

Renato disse que seria importante ter um técnico de segurança do trabalho na EACH. para

estar presente diariamente. Além disso, disse também que não podemos ficar dependentes

do SESMET. Marcos falou que no plano de Metas de funcionários existia a previsão deste

profissional e algumas ações podem ser feitas diretamente pela CIPA e outras dependem da

participação conjunta com o SESMET. A presidente falou sobre a necessidade de se fazer

simulação de abandono em complementação ao treinamento da brigada da EACH. Disse

ainda ser necessário completar o quadro de brigadistas que, pelo dimensionamento feito

para a unidade deve ser num total de 106 pessoas. pois foram treinadas somente 80

pessoas. Sugeriu a participação de docentes no próximo treinamento para que estes

complementem o quadro de brigadistas. Renato falou sobre a necessidade de ser agendado

e avisado à todos com antecedência. A presidente sugeriu falar aos calouros sobre

prevenção de acidentes. Renato disse que seria interessante termos uma página no

facebook, e se propõe a fazer junto com o Camilo. Camelo disse que tem um espaço em

branco no site da CIPA. Marcos fará visualização do layout e falará com Camilo sobre

possíveis alterações. A presidente sugeriu que um membro da CIPA possa participar do GT

e da Comissão Ambiental da EACH. Renato disse que a Sandra Pagliari é a pessoa mais

indicada visto que a mesma tem formação acadêmica em química. Marcos verá com a

diretora se isso será possível. Marcos falou para marcarmos mais uma reunião neste mês

com todos os integrantes e se possível com a participação do SESMET. mas, ainda não foi

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

Joana Pauta de Barros, lavrei a presente ata, que será assinada pelos seus membros.
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