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Ata da I' reunião da CIPA Gestão 2007/2008, dia 4 de abril de 2007, realizada às
9h na sala de reuniões da Biblioteca da EACH - Escola de Artes, Ciências e
Hlumanidades.

Presentes: Rosa Tereza Tierno Plaza, Alexsander de França, Antonio Augusto dos
Santos Sivinski, Gene Bernadete da Costa Alcaide, Josinaldo Carneiro da Cunha,
l(elly Cristina Peters, Luciano Piccoli e Patrícia Junia Viana.

7

8

9

10

Ausente: Mana das Graças Máximo de Fiança (ausência justificada) e Manoela
Bruto dos Santos (ausência justificada)

EXPEDIENTE

1. Comunicações da Sr'. Presidente

1 1 Sr'. Rosa abre a reunião agradecendo a presença de todos
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14

A Sr'. Rosa enfatizou a importância da presença dos membros da CIPA nas
respectivas reuniões, assim como a participação dos funcionários da enfermagem
nas próximas reuniões da CIPA
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Treinamento destinado aos novos membros da CIPA será oferecido pelo SESMT,
que definirá o local e a data de realização.

17 11. Palavras aos membros

18 Alexsander perguntou sobre os trabalhos pendentes da CIPA - Gestão 2006/2007
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Segundo a Sr'. Rosa com relação às pendências da gestão anterior: a) Mapa de
Risco: A prosa. Silgia fez um trabalho com seus alunos em 2006 e deverá
encaminha-lo em breve para a CIPA. Porém ela alertou que será necessário
complementa-lo. b) Brigada de Incêndio: a constituição da brigada é feita por
fases. Numa primeira fase são levantados os equipamentos existentes na unidade,
o número de indivíduos que circulam nos prédios, etc. Posteriormente esses dados
são trabalhados para estabelecer o número adequado de brigadistas e na última
fase os brigadistas passarão por treinamento adequado. Esses assuntos serão
retomados pela nova Gestão da CIPA - 2007/2008.
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Patrícia falou que funcionária Darci, levantou a questão do espaço físico da copa
da Administração, que no momento está sendo utilizada como refeitório por
alguns funcionários, sendo que o local não é arejado, falta ventilação e o espaço
físico não comporta o número de usuários.

Em resposta a questão que a Patrícia trouxe, o Luciano disse que o refeitório que
está localizado no prédio 11, que no momento, os funcionários terceirizados
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utilizam, também pode ser utilizado pelos funcionários da EACH, mas que em
breve o refeitório dos funcionários terceirizados será em outro espaço físico.
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Antonio Sivinski e Josinaldo, levantaram a necessidade de colocar uma lâmpada
no local em que os õnibus estacionam (estacionamento transporte) devido o local
estar pouco iluminado, dificulta a manobra dos veículos no período soturno.
Segundo Sivinski, a CIPA precisa rever a questão da localização do forno de
microondas no transporte, porque mesmo após a visita feita pela CIPA, o mesmo
foi removido de lugar, porém ainda continua em local impróprio.
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Foi levantada a questão dos fretados que estacionam em frente ao portão da
EACH, atrapalhando a entrada e saída dos veículos, correndo o risco de acidentes
e os caminhões da BELGO, que ficam estacionados em local que atrapalham o
trânsito.
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Geni, Josinaldo e Sivinski estarão fotografando estes locais que estão vulneráveis a
acidentes (frente EACH , entrada e saída de veículos e caminhões estacionados
nos locais externos da BELGA).

Segundo Luciano, foi encaminhada a solicitação para que o ponto de õnibus
localizado no portão da EACH, seja deslocado de frente do portão de entrada da
unidade; também foi solicitada a construção de baías, para os fretados
estacionarem e desta forma não atrapalharem o trânsito.

Luciano ainda relatou que encaminhou a solicitação de uma lixeira com chave
para ser colocada na frente da portaria da EACH, com intuito de manter o local
limpo, evitando acesso de roedores e que o material se esparrame pela calçada.
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Luciano sugeriu conversar com a prosa. Gisele Craveiro e prof- Andrea Cavicchioli
(coordenadores USP Leste Recicla) sobre a possibilidade de buscar parcerias para
a construção e manutenção de uma composteira na EACH-

Alexsander ficará responsável por verificar a possibilidade de criar uma página
para CIPA, no site da Escola e deverá também levantar os modelos já existentes
em outras unidades da USP

lll. Ordem do Dia

A lista de presença da reunião 4 de abril de 2007 será assinada pelos membros da
CIPA na próxima reunião.
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Nada mais havendo a tratar, eu, Gene Bernardete da Costa Alcarde, lavro a
presente Ata, que após lida e achada conforme é assinada pelos seus membros.
São Paulo, 04 de abril de 2007.
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Rosa Tereza Tierno Plaza (Presidente)

Patrícia Junia Viana(Vice-Presidente)

Josinaldo Carneiro da Cunha

Luciano Piccoli (Titular)

Alexsander de Franca

Antânio Augusto dos Santos

Kelly Cristina Peters(Suplente)

Mana das Graças Máximo de Fiança (Suplente)

Manoela Brito dos Santos(I' Secretária) .'\"r"'\ K;Xe'.L'.

Geni Bernardete da Costa Alcarde
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