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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE

ACIDENTES DE TRABALHO DA ESCOLA, CIÊNCIAS E HUMANIDADES GESTÃO

2011/2012. Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e doze. às onze horas.

na Sala de RP 2 do Bloco Didático da EACH - Escola de Artes, Ciências e Humanidades,

reuniram-se os membros da CAPA/EACH Gestão 201 1/2012, sob a Presidência da senhora

Andréa Pedroso. Estiveram presentes os membros: Brenda F. Malheiros de Castro, Cada

Ap. Gonçalves dos Santos, Patrícia Leonel Galdino, Edilene de Carvalho Veiga Jesus e

Kelliton José Mendonça Francisco. EXPEDIENTE. 1. Comunicações da senhora
Presidente. A senhora Presidente abriu a reunião agradecendo a presença de todos e

comunicou: a) que foram entregues à Direção os mapas de risco confeccionados. b) que no

dia 27 de junho a senhora Presidente participou de reunião com o senhor Diretor, a senhora

Augusta Peratelli e o senhor Edvaldo Gomes, onde o senhor Diretor informou que não

poderia assinar os mapas de riscos por não ter conhecimento sobre as normas que

disciplinam os mesmos e que os passaria para a próxima Gestão para conferência. c) que o

senhor Diretor indicou os nomes dos servidores Mana Augusta Peratelli(Presidente) e

Edvaldo Gomes dos Santos, membros titulares, e os servidores Renato dos Santos

Rodrigues e Wanderley Lucro Del Santoro Avisa, membros suplentes. como representantes

do empregado na nova gestão da CIPA. d) que no dia 04 de junho aproximadamente 52

(cinquenta e dois) servidores participaram de treinamento com a denominação de "Plano de

Emergência e Contingência para a Brigada de Emergência da EACH" e que a CAPA não foi

comunicada de tal treinamento. e) que esta semana esta sendo realizado o treinamento dos

novos cipeiros. Ordem do Dia. 1. Final da CIPA Gestão 2011/2012. A senhora Presidente

destacou que esta foi a ultima reunião da gestão 201 1/2012 e agradeceu o apoio. trabalho

e o esforço de todos os cipeiros no bom desempenho de todos. 11. Posse da nova gestão

da PIPA/EACH. A senhora Presidente informou que a posse dos novos membros será

realizada no dia 29 de junho e o exercício de direito em 02 de julho. no auditório 6 da

Biblioteca às 12h. 111. Ações realizadas pela atual gestão. A senhora Presidente informou

que é importante apresentar para a nova gestão quais foram ações realizadas pela gestão

2011/2012 e sugerir que as mesmas sejam continuadas: a) participação da Presidente da

CAPA na Comissão Interna de Biosegurança (CIBio), de acordo com a Portaria EACH 46/1 1 .

b) visita dos cipeiros as Seções da EACH. com prática de questionamento das atividades

realizadas e ambiente de trabalho para analise de riscos, além de vistoria aos diversos

ambientes da EACH. c) criação do CIPATIM, boletim informativo com normativas da CIPA,
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distribuído entre os funcionários. onde a CIPA foi presenteada com a criação do Dr. CIPA,

pelo cartunista Luigi Rocco. d) elaboração e entrega a Direção de 7 (sete) Mapas de Riscos

de Edifícios da EACH, devidamente avaliados pelo senhor Wilson de Faria Camilo, Técnico

de Segurança do Trabalho do SESMET/USP, os quais o senhor Diretor solicitou que

fossem entregues a próxima gestão para análise. e) Vistoria e analise dos acidentes

ocorridos na EACH com servidores e alunos, sendo as manifestações da CIPA

encaminhadas ao senhor Diretor. f) Analise do PPRA entregue pelo SESMET, e inicio de

ações conjuntas com a Assistência Administrativa para as adequações necessárias. g)

Organização do processo RUSP da CAPA, onde todos os documentos pertinentes a CIPA

foram juntados aos autos e alterada a configuração anterior. existindo agora um único

processo com 4(quatro) volumes, que são: 06.1.7163.1.8, 11.1.1762.86.1, 11.1.2699.86.1 e

12.1.2202.86.0. h) Atualização da página da CIPA. i) leitura e atualização de respostas do

e-mail da CIPA. j) Comunicação constante a Direção da EACH de fatos e ações da CIPA. k)

Organização da SIPAT. l) Início da tramitação para formação da brigada de incêndio. Nada

mais havendo a tratar eu, Andréa Pedroso, lavro a presente ata na presença dos membros,

que após lida e achada conforme é aprovada e assinada pelos seu membros. São Paulo.
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