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2010/2011. Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dez. às quatorze

horas no Auditório sete 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

Edeilton Santos. Eduardo Benedito Cardoso, Edvaldo Gomes, Ernandes Pereira Silva.

Patrícia Leonel Galdino, Renata Lira Cordeiro e Wanderley Ávilal Membros Suplentes:

Jorge Alencar da Silva e Luciane Demüner. Os funcionários Alexandre Joviniano dos

Santos e Almir José de Souza justificaram suas ausências. EXPEDIENTE. l.

Comunicações da senhora Presidente. A senhora Andréa abriu a reunião

agradecendo a presença de todos e comunicou que essa reunião teria como objetivo

estabelecer um cronograma de datas para que os trabalhos dos grupos se iniciassem.'

ll. Ordem do Dia. 1. Foi solicitado aos funcionários Edvaldo e Wanderley que fizessem

um levantamento dos prazos para recarga dos extintores de incêndio para a próxima

reunião. 2. O funcionário Edeilton perguntou se o mau funcionamento do ar

condicionado deve constar no mapa de risco, uma vez que o acúmulo de sujeira

ocasionar problemas de saúde aos funcionários. O funcionário Edvaldo sugeriu

como há muitas dúvidas sobre a confecção do Mapa de Risco. chamarmos o Fernando

do SESMT para nos ajudar a fazer um modelo. A funcionária Luciane. então, sugeriu

que se deveria primeiro fazer um como modelo e só então chamar o Fernando para

verificar se estava correto. Todos concordaram com esta sugestão. 3. Determinou-se

que o funcionáricr Edeilton fará a atualização da página da PIPA na internet toda

semana. Ele disse que, primeiro, precisará descobrir qual é a senha. 5. O levantamento
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do número de funcionários e professores que devem participar do treinamento para

Brigada de Incêndio será apresentado por Andrea. Ernandes. Jorge e Renata na

próxima reunião. A funcionária Luciane informou que há um processo sobre a

contratação do treinamento em andamento na Diretoria. 6. A funcionária Patrícia

sugeriu que se façam vistorias periódicas para verificar os problemas mais corriqueiros

O funcionário Eduardo sugeriu que seja enviado um e-mail para a lista de funcionários

para que todos colaborem, dizendo quais são os principais problemas detectados. Nada

mais havendo a tratar eu, Renata Lira Cordeiro, lavro a presente ATA, que após lida e

aprovada será assinada pelos seu membros presentes à reunião. São Paulo, 05 de

agosto de

Andrea Pe
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