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Ata da la reunião da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da EACH USP. Gestão
2009-2010, realizada no dia 08 de Abril de 2009, às 14 horas, no Auditório 7 da Biblioteca da

EACH, situada na Av. Dr. Arlindo Bettio, no. 1000, Ermelino Matarazzo, cidade de São Paulo
SP

Presentes

Annelry Costa Serra, Fabiano Gomes Teixeira do Prado, Flávio Luiz dos Santos, Getli

Bernardete da Costa Alcarde, Luciana Aparecida Carradori, Luciane Pereira dca Silva. Luciano

Piccoli. Patrícia Leonel Galdino e Rosângela de Moura.

Ausentes

Márcio de Amorim Verçosa(ausência justificada)

EXPEDIENTE

Comunicações do Sr. Presidente

Diretrizes para reuniões da CIPA: informou que as datas de reuniões seguirão o

calendário oficial, definido na reunião de possse; as convocações serão feitas com, no

mínimo, 48 horas de antecedência; as justificativas de não comparecimerlto deverão

ser encaminhadas ao e-mail da CIPA: opa-each©)usp.br com cópia para o presidente
piccoli(Êi)usp.br.

Alas das reuniões: poderão ser feitas após o término das reuniões, para isso os

presentes deverão aguardar. aprovar e assinar o documento; se necessário, salão
feitas as de\lidas alterações.

ll. Ordem do Dia

- Curso para membros de CIPA: será realizado no período de 13 a 17 de abril próximo

e os foram indicados os membros que ainda não possuíam o treinamento: Luciaila

Fabiano, Márcio, Flávio, Annelry e Rosângela.

Brigada de incêndio: foi solicitado no Sistema Mercúrio o treinamento para brigada d(
incêndio a comunidade EACH.
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Mapa de riscos: será retomado o trabalho feito pela Prof'' Sílgia com aluiaos do (ul'sci
de Têxtil e íxloda da EACH.

Cachorros nas dependências da EACH: os animais tem causado constrangimento

para a comunidade da EACH, devido aos constantes ataques que vem ocorrendo ao

usuários; a Seção de Infra-estrutura da EACH e a CIPA tem recebido por e mail váriii
manifestações reclamando sobre essas ocorrências.

Sugestão: Encaminhar Ofício ao Diretor da Unidade informando as ocorrências (

solicitando providências.

Decisão: Aprovada

Ralo no conjunto didático: seção de enfermagem vai informar a Seção de lílfra

Estrutura sobre os atendimentos realizados devido à falta de grelha no local.

Iluminação na via parque: embora não sendo de responsabilidade da EACH. será

providenciada a iluminação desde o trevo de acesso pela Rodovia Ayrton Seníla até .l

esquina com a Avenida Arlíndo Eiettio

Acidentes de trabalho

Sugestão: solicitar à Seção de Pessoal que sejam informados à CIPA o
acidentes de trabalho ocorridos na unidade, para acompanhamento.

Decisão: aprovada.

SIPAT 2009

Sugestão: realizar o evento no período de 8 a ll de setembro de 2009, na
próxima reunião decidir o tema e os horários.

Decisão: aprovada.

Página da CIPA na Internet: os membros poderão indicar conteúdo e atualizações

Boottoms da CIPA: foram entregues ao membros Annelry, Flávio, Fabiano e Luciana

Nada mais havendo a tratar, eu Geni Bernadete da Costa Alcarde, livro a presente ATA club

após lida e achada conforme é assinada pelos seus membros. São Paulo, 8 de abril de 2009.
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Annelry Costa Serra

Fabiano Games Teixeira do Prado

Flávio Luiz Correa dos Santos

Gene Bernardete da

Luciana Aparecida C

Luciane Pe reira da

Luciano Piccoll

Patrícia Leonel Gblhi

:osta Alca rde

3 rradori

Rosângela de Moura
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