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ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNO DE PREWENÇAO

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

23 de janeiro de 2013, 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 Peratélli, tendo

como secretária Érika Regina Ellas da Silva. Pnsentes os Membros Titulares: Mana

Augusta Peratelli, Erika Regina Elias, Edvaldo Games e Marcos André. Convidados os

Membros Suplentes: apresentou-se apenas Cardos Henrique Clementino.

EXPEDIENTE. 1. Aprovação da Ata. Todos os membros leram a ata 6, aprovaram e

assinaram. 11. Comunicados da Presidente. Ela agradeceu a presença de todos e

deu início à reunião. Não houve abertura de CAT no último mês. A presidente informou

que já solicitou o PIN de Cipeiro e a braçadeira de brigadista. Foi discutido o

treinamento da Brigada que ocorrerá durante o período da SIPAT, acrescidos de

palestra e atividade cultural com pessoas da Each. A Erika perguntou sobre a

participação dos funcionários no treinamento (se seriam convidados ou convocados), o

Edvaldo falou sobre a complexidade do processo onde é essencial a participação da

maioria dos funcionários, e estes serão convocados pela direção; a seguir foram

sugeridos temas diferentes para a palestra, como exemplo do membro Edvaldo

(Família) e possíveis Professores que poderiam falar sobre os referidos assuntos. A

Presidente ficou responsável em entrar em contato com os mesmos e agendou por

sugestão da Erika uma reunião para o próximo dia 31 somente para discutir ou avançar

na organização da semana da SIPAT 2013. Marcos André deixou registrada a

importância da Brigada que se faz necessária há anos na Escola e que a SIPAT poderia

dar esse diferencial de qualidade; ele observou que os espaços que possuem obras

devem ser sempre sinalizados pelas empresas terceirizadas durante as obras e

fiscalizadas pela Escola, evitando possíveis acidentes. Informou que a reforma da

lanchonete não estava delimitada e sinalizada e que tudo estava muito desorganizado

quando passou por lá antes da reunião da CIPA. Acrescentou que a obra do ciclo

básico. em relação às calçadas, sempre estiveram bem sinalizada. Edvaldo lembrou que
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é primordial a iniciativa de todos os funcionários em agir e falar quando observarem

algo inadequado. Confirmou ainda quanto às correções que serão feitas na calçada do

CAT 1. A seguir o Marcos André perguntou como estava funcionando o sistema de

descarte de resíduos químicos e outros na Escola. Edvaldo informou sobre um contrato

feito pela Reitoria quanto à coleta de resíduos com uma empresa certificada, a EACH

faz apenas o armazenamento temporário e de forma correta. Além disso, a Prefeitura

está fazendo um contrato com uma empresa para descarte de lâmpadas nas diversas

unidades da USP. Marcos André comentou que há lâmpadas espalhadas e

desorganizadas na área externa da manutenção, o membro Carlos falou da falta de

espaço para o referido armazenamento e se comprometeu a organizar. 111. Brigada

de incêndio. O treinamento da Brigada ocorrerá durante a semana da SIPAT. IV.

Mapa de risco. Alterações na próxima reunião de fevereiro. V.SITE. Discutiu-se sobre

a necessidade de atualizar os nomes dos membros da atual gestão, mantendo os

demais dados existentes, tarefa assumida pela secretária Erika junto ao pessoal

responsável pela página (Informática). VI. SIPAT. Acontecerá entre os dias 25 e

28/3/12. Será decidida na próxima reunião a .programação completa (peça teatral,

brindes, curso para brigadistas, música, palestra, etc). A próxima Reunião

Extraordinária ficou marcada para 31/01/2013 e a Ordinária para 27/02/2013, ambas

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 Sirva, lavro a presente

ata, que depois de aprovada será assinada pelos seus membros.
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