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2011/2012. Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, às quatorze

horas, no Auditório 7 do Prédio da Administração/Biblioteca da EACH - Escola de Artes.

Ciências e Humanidades, reuniram-se os membros da CIPA/EACH Gestão 2011/2012,

sob a Presidência da senhora Andréa Pedroso. Estiveram presentes os membros:

Brenda F. Malheiros de Castro, Edllene de Carvalho Veiga Jesus, Luciana Aparecida

Carradori, Kelliton José Mendonça Francisco e Renata Lira Cordeiro. EXPEDIENTE. l.

Aprovação da ATA. Atas da Sétima. Oitava e Nona reuniões. Aprovadas. ll.
Comunicações da senhora Presidente. A senhora Presidente abriu a reunião

agradecendo a presença de todos e comunicou: a) que no dia 13 de abril o cipeiro
Kelliton enviou informação e foto de um servidor em cima de um andaime sem sinto de

segurança. O e-mail foi repassado, no mesmo dia, ao Assistente de Infraestrutura. o

senhor Edvaldo, solicitando que fosse verificada a falta de EPI e fossem tomadas as

provídencias necessárias. A Assistência de Infraestrutura respondeu a mensagem

informando que estava providenciando o travamento do andaime e que os EPI já haviam

sido solicitados para a Seção de Compras. b) o senhor Kelliton informou sobre a

necessidade de adequação do abrigo de resíduos químicos. Informou que faz parte da

Comissão de Resíduos Químicos. Que a Comissão informou a Direção, via oficio, da

necessidade da adequação, que a Seção de Projetos vistoriou o local, mas que a

adequação ainda não foi realizada. O senhor Kelliton informou que o Prof. Edinilson,

Presidente da Comissão de Resíduos, irá procurar a Presidente da CAPA para discussão

do assunto. Ordem do Dia. 1. SIPAT. A senhora Presidente agradeceu o empenho de

todos na realização da V SIPAT, ocorrida nos dias 3 e 4 de abril. Informou que recebeu

os cumprimentos de vários funcionários e vários e-mails de parabenização, que seguem

anexos aos autos. A CIPA também enviou e-mail de agradecimento aos servidores pela

participação na SIPAT. A senhora Presidente lembrou aos membros que enviou. via e-

mail, a prestação de contas dos gastos da SIPAT, que seguem anexos aos autos. ll.

ELEIÇÃO E INDICAÇÃO DA NOVA GESTÃO DA CIPA/EACH. A senhora Presidente

lembrou os membros que o mandato da atual gestão da CIPA encerra-se no dia 30 de

junho e por isso encaminhou ofício à Direção sugerindo calendário para a próxima

eleição. 111. MAPAS DE RISCOS. A senhora Presidente reforçou a informação da

finalização de alguns mapas de riscos que estão sendo analisados pelo SESMET. IV.
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BRIGADA DE INCENDIO. A senhora Presidente informou que refez o pedido de

contratação de empresa para formação de brigada de incêndio. Informou que juntou ao

autos documentos sobre formação de brigada de incêndio. Nada mais havendo a tratar

eu. Andréa Pedroso. lavro a presente ata, que após lida e achada conforme é assinada

pelos seu membros. São Paulo, 26 de abril de 2012.
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