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ATA DA 8' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE

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

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO- GESTÃO 2013/2014. Em onze de abril do ano de dois

mil e catorze, às 9h00 reuniu-se a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Escola

de Artes, Ciências e Humanidades, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades para fazer

uma visita técnica juntamente com o SESMET a fim de certificar o que está sendo feito e o

que precisa ser feito com relação à estrutura de segurança da escola. Justificando o local da

reunião em função da visita técnica previamente autorizada. Estavam presentes a presidente

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: Joana Paula de Barros. Membros

convidados: Engenheiros Guilherme e Wilson, ambos do SESMET. EXPEDIENTE. Marcos

André colocou como proposta para os trabalhos o Check list do roteiro de bases

necessárias levantadas pelo SESMET: Brigada de incêndio: Ficou decidido que seria

necessária uma reunião só para definir equipe de brigada/plano de abandono, proposta feita

pelo engenheiro Wilson do SESMET. Além disso, será discutido também nesta reunião:

ponto de encontro, plano de abandono. indicação de rotas, SESMET fará dimensionamento

e rota de fuga na planta da EACH e tudo o que for necessário sobre a questão da brigada de

Incêndio. Tópicos de infra-estrutura: Sistema de emergência: Alarmes será necessário

verificar se é preciso fazer manutenção ou trocar o sistema. Sinalizacão de emergência: O

funcionário Luciano da Infraestrutura disse que sinalização de escadas, hidrantes e

extintores está sendo comprada. Hidrantes: chega água nos hidrantes, mas apareceram

vazamentos. Foi feita verificação com o funcionário Luciano da Infraestrutura que disse que

há "n" vazamentos e que há problemas nas bombas, pois a água chega, mas sem pressão

para funcionar adequadamente, somente se a maior parte da rede estiver fechada. Se todas

as linhas forem acionadas não haverá pressão. Falou ainda que está sendo tomadas todas

as providências para sanar os problemas em questão. Ee!: equipamentos para laboratórios,

luvas específicas, etc. Wilson disse que ajudou a fazer a lista de equipamentos específicos e

necessários e Renato disse que boa parte já está em compra e se responsabiliza por

verificar se já chegou tudo e o que falta. Além disso, também foi falado sobre manutenção de

equipamentos de segurança para verificar se estão funcionando, como por exemplo, as

capelas de exaustão. Renato disse que todas estão funcionando, mas ficou de verificar

novamente e de fazer pedido para consultoria de manutenção destes equipamentos. Wilson

também falou sobre realização periódica de testes com chuveiro e falou sobre a importância

de se ter um relatório de vistoria visível ao lado do chuveiro com as datas em que foram
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feitos os testes. Por questão de segurança dos funcionários da manutenção, Wilson sugere

que seja definida uma equipe para trabalhar com eletricidade. Deverá ser enviada uma

solicitação à Infra. Saída de emeraência: A CIPA pediu para desobstruir saída e que haja

limpeza das escadas de emergência. Por exemplo: porta de emergência da biblioteca está

fechada. Foi perguntado também porque as portas principais nos laboratórios didáticos estão

fechadas e foi dito que os laboratórios têm horário específico de funcionamento e quando

fechados é por que não estão sendo usados no momento. Foi também discutido a
necessidade de verificar aberturas inadequadas das portas de emergência, sendo que,

segundo Renato, algumas abrem para dentro. Renato também ficou de começar a elaborar

com os funcionários procedimentos dos trabalhos existentes nos laboratórios. Além disso.

Renato falou que será necessária a construção de uma escada de emergência externa, pois

no 3' andar não tem saída de emergência. Shafts: A CEPA pediu para fosse realizada

retirada de equipamentos e entulhos dos shafts. Wilson também falou que não pode existir

saídas de ar condicionados nos shafts. se tiver precisará ser retirado. Treinamento de

funcionários: A CIPA não foi avisada que a vaga foi disponibilizada sobre o curso de

trabalho em altura. Será necessário definir equipe de trabalho em altura. Foi falado também

sobre construir um organograma da brigada. Marcos disse que para isso será necessário

que SESMET. CAPA, Atad e Infra elaborem juntos. Além disso, Augusta disse que se faz

necessários complementar com mais 26 membros a brigada. Augusta já fez ofício sobre isso.

A sugestão é que seja feito um convite aos docentes para complementar a brigada. Se não

houver número suficiente, será necessária uma convocação. Outros: Prefeitura precisa

fazer manutenção da cabine. Será necessário colocar guarda corpo perto da caixa d água.

sendo que isso já foi sinalizado pela CIPA, o guarda corpo já existe e está na casa de

máquinas, só precisa verificar adequações e instalar. Com relação à água de reuso, esta não

está sendo usada, por decisão da SEF. Marcos André ficou de providenciar para o SESMET.

oficio da última visita dos bombeiros, Prometo dos bombeiros-prédios e plantas para o

SESMET elaborar o dimensionamento de extintores e rotas de fuga. Após a saída dos

representantes do SESMET da reunião, houve uma rápida conversa apenas sinalizando o

quanto foi importante a presença do SESMET na reunião anterior e na EACH. Nada a mais

havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para constar, eu, Joana Paula de Barros, lavro a
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