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ATA DA I' REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

DE TRABALHO DA ESCOLA, CIÊNCIAS E HUMANIDAOES GE$1AQ2QIQ/20'tl.

Aos 29 dias do mês de julho do ano de 2010, às 14h no Auditório 7 da Biblioteca da

EACH -- Escola de Artes, Ciências e Humanidades, reuniram-se os membros da

CIPA/EACH Gestão 2010/2011, sob a Presidência da senhora Andréa Pedroso.

estiveram presentes: Membros Titulares: Eduardo Benedito Cardoso. Edvaldo

Gomes. Ernandes Pereira Sirva, Renata Lira Cordeiro e Wanderley Avilal Membros

Suplentes: Alexandre Joviano dos Santos, Almir José de Souza e Jorge Alencar da

Silva. Nenhum membro justificou a ausência. EXPEDIENTE. 1. Comunicações do Sr.

Presidente. A Sra Andrea abriu a:!reunião agradecendo a presença de todos e

comunicou que pretende que a Gestão 2010/2011 cumpra seu papel como CIPA e

possa atender a demanda dos servidores e da Instituição. Comunicou ainda que o

acompanhamento do e-mail da CIPA seja realizado por ela e pela Renata. primeira

Secretária. Para agilizar os trabalhos sugeriu que as atribuições da CAPA sejam

distribuídas por grupos. ll. Ordem do Dia. 1. A sía Presidente sugeriu que,

considerando o calendário de atividades na unidade, a SIPAT seja realizada na

semana de 22 a 26 de novembro, a consultar o Diretor através de ofício. Foi

determinado que os servidores Alexandre, Almir e Jussara fiquem responsáveis pela

organização do evento. Sugeriu-se que se faça uma enquete aos funcionários sobre

quais seriam as atividades mais interessantes. 2. Foi pedido aos funcionários Edvaldo

e Wanderley que verificassem os prazos para recarga dos extintores de incêndio. Eles

informaram que 50% já estão vencidos e o restante está com o vencimento próximo.

Também informaram que nenhum dos hidrantes da escola têm ponto de água, por

conta de problemas no sistema hidráulico. Também fica a cargo do Edvaldo e
Wanderley o levantamento dos EPls necessários para a área de manutenção e para a

Patrícia verificar os necessários para os laboratórios. Foi determinado que os

servidores Edvaldo, Wanderley e Cada fiquem responsáveis pelo controle dos

extintores, EPI's e Hidrantes. 3. Os servidores Flávio, Jefferson, Patrícia e Luciane

ficam a cargo do Mapa de Risco. Foi sugerido que se faça pedido de técnicos às

Escolas Técnicas para auxiliar na confecção dos mapas. 4. O levantamento do

número de funcionários e professores que deverTLparticipar do treinamento para

Brigada de Incêndio é de responsabilidade dos funcionários Andrea, Ernandes, #á)rge
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e Renata. 5. O funcionário Eduardo fará o levantamento da Ergonomia. que também é

incluso no Mapa de Risco. 6. As atualizações no site ficam a cargo do funcionário

Edeilton. 7. Será pedido auxílio dos professores da área de Gestão Ambiental para

fazer o PPRA. 8. Também determinou-se que se faça um ofício para o Diretor para

que ele delibere sobre a participação de funcionários das empresas terceirizadas na

CAPA. Nada mais havendo a tratar eu, Renata Lira Cordeiro, lavro a presente ATA, que

após lida e achada conforme é assinada pelos seu membros. São Paulo, 29 de julho
de 2010.
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