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ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNO DE PREVENÇÃO

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

27 de fevereiro 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 Peratelli, tendo

como secretária Érika Regina Elias da Silva. Presentes os Membros Titulares: Mana

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

Membros Suplentes: apresentou-se apenas Renato S. Rodrigues. Cardos Henrique

Clementino justificou sua ausência. EXPEDIENTE. 1. Aprovação da Ata. Todos os

membros leram a Ata 7 e a Ata l Extraordinária, aprovaram e assinaram. ll.
Comunicados da Presidente. Ela agradeceu a presença de todos e deu início à

reunião. Não houve abertura de CAT no último mês. O Edvaldo disse que foi enviada

pela Reitoria uma solicitação de providências quanto às fragilidades no quesito

Segurança (está sendo feito um relatório quanto às falhas, apontando possíveis

soluções dentro de cada uma das unidades da USP). Informou também que não houve

ocorrências de acidentes no último mês. Apontou ainda que o ciclo básico está em obra

e precisa se adequar a uma lei(norma) de acessibilidade. A Erika informou que foram

retirados alguns extintores da Informática e nem todos foram repostos. Ela ficou

responsável em abrir um chamado para verificação. 111. Brigada de Incêndio. O

treinamento da Brigada ocorrerá durante a semana da SIPAT e está sendo finalizada a

organização e disposição das turmas. IV. Mapa de risco. Edvaldo ficou responsável

em verificar se serão realizada as alterações no próximo mês. V.SITE. Já está mais

atualizado e com uma "cara nova"; faltam apenas sugestões para acrescentar maiores

informações. A Érika passou para o Renato o calendário de reuniões Cipa - Gestão

2012/2013. VI. SIPAT. Acontecerá entre os dias 25 e 28/3/12. O funcionário Ton fez

um modelo de camiseta pólo para ser entregue a todos os funcionários e decidiu-se

durante a reunião pela cor cinza. A secretária ficou responsável em abrir o chamado.

Ele também criará um bloquinho para cada um dos funcionários. O funcionário Rogério

Pimenta realizará a peça teatral. O Renato responsabilizou-se pela música. A presidente

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

21

24

25

26

27

28

29

30

Av. Ar]ind0 8eltio. ].000 Ermelino Matarazzo SP CEP 03828-000 www.each.usp.br



{Ê3}KACH
Escola de Artes. Ciências e Ht.trnanídades
cla l.Jniversi(3a(Je de Sào Pat.llo

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
41

conseguiu um final de semana no Hotel Trip para sortear entre os funcionários e

haverá também um ovo de páscoa. A presidente solicitou que a secretária entre em

contato com a Professora Regina (TM), pois ela fornecerá mais alguns brindes. O

Professor Trigo fará uma palestra. A Erika informou que solicitou com a funcionária

Márcia alguns brindes através do Grêmio. A próxima reunião ficou marcada para

15/03/2013, às 15 horas. 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.
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