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ATA DA 2' REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE

GESTÃO 20'1 1/2012. Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e

onze, às quatorze horas na Sala de Reuniões da Diretoria da EACH - Escola de

Artes, Ciências e Humanidades. reuniram-se os membros da CIPA/EACH Gestão

201 1/2012, sob a Presidência da senhora Andréa Pedroso, estiveram presentes os

membros: Alexsander França. Brenda Fontes Malheiros de Castro. Cada

Aparecida Gonçalves dos Santos, Edilene de Carvalho Veiga Jesus, Luciana

Aparecida Carradori. Patrícia Leonel Galdino e Renata Lira Cordeiro.

EXPEDIENTE. 1. Comunicações da senhora Presidente. A senhora Andréa abriu

a reunião agradecendo a presença de todos. ll. Ordem do Dia. 1. Aprovação da

Ata. Ata da primeira reunião da gestão 2011/2012, realizada em 28/07/2011.

Decisão: Aprovada. 2. Visitas aos prédios da EACH. A senhora Presidente pediu

para que todos informassem sobre as tarefas para as quais foram incumbidos no

mês de agosto. A senhora Edilene comunicou que. juntamente com a senhora

Cada, realizou a visita no prédio do Ciclo Básico, mas que só conseguiram ir a

alguns anfiteatros e à sala do NASCE. pois as salas estavam ocupadas com aula.

O relatório dessa visita passará por uma revisão e posteriormente será entregue a

Presidente da CIPA. A senhora Presidente informou que fará um comunicado à

Direção sobre as visitas da CIPA às Seções e demais áreas da Escola para

levantamento das necessidades ergonõmicas e possíveis ambientes com riscos. 2.

Confecção dos mapas de risco. A senhora Patrícia entregou o mapa de risco e o

questionário do conjunto laboratorial do prédio A2, e que até a próxima reunião

terminará os mapas do AI e do A3. A senhora Presidente informou que pedirá ao

SESMT a visita de um Técnico em Segurança do Trabalho para verificar se os

nossos mapas de risco estão de acordo com as normas. 3. Discussão SIPAT

2012. A senhora Presidente lembrou que na ultima reunião foi sugerido que para a

próxima SIPAT se mantenha o tema "Prata da Casa" e se acrescente a percepção

da comunidade. Após manifestação dos membros. a senhora Brenda sugeriu que

seja realizado um concurso cultural entre os funcionários para a escolha de um

titulo, concorrendo a algum prêmio, pois dessa maneira a Integração com os

servidores da escola já começaria antes mesmo do início do evento-Colocado em

votação, a idéia foi aprovada. 4. Elaboração do jornal eletrõnico da CIPA. A
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senhora Cada informou que o texto para o Jornal eletrõnico da CIPA já foi

elaborado e apreciado por alguns dos membros. mas precisa ainda ser

diagramado. A senhora Renata se prontificou para auxiliar nesta tarefa. A proposta

é que antes da próxima reunião o jornal seja distribuído aos funcionários. 5. Email

sobre falta de acionadores dos alarmes de emergência. A senhora Presidente

informou que a CIPA recebeu um e-mail do servidor Ervin. Técnico de Laboratório.

informando que dois acionadores dos alarmes de emergência do corredor interno

do segundo andar do conjunto Multidisciplinar de Pesquisa não estão instalados e

que a equipe de manutenção da Escola não possui os acionadores para fazer essa

instalação. Após discussão a senhora Patrícia sugeriu que esse encaminhamento

fosse feito à direção juntamente com o mapa de risco e os questionários do

Conjunto Multidisciplinar de Pesquisa. A senhora Andréa pediu então para que

fosse enviado um email ao senhor Ervin informando-o que em breve um Cipeiro iria

ao Laboratório para verificar a denuncia. 6. Atualização do site. A senhora

Luciana informou que não teve oportunidade de atualizar o site, mas que ao

terminar um prqeto solicitado pela direção da EACH promoverá as devidas

atualizações do site da CAPA. 7. Denúncia sobre o fogão na Manutenção. O
senhor Alex informou que não encontrou fogão ou botijão de gás na Seção de

Manutenção, conforme denuncia recebida. Citou que existe sim. um cilindro de gás

no laboratório de gastronomia, que fica no mesmo edifício da Seção Manutenção.

Destacou que o cilindro de gás do laboratório de gastronomia fica do lado de fora

do edifício conforme o recomendado, porem não possui qualquer tipo de proteção.

8. Pintura do prédio da Administração. Foi observado que os funcionários da

empresa contrata para realizar a pintura dos prédios da Administração não

utilizaram equipamentos de proteção. como: mascara próprias para pintura. cinto

de segurança quando estavam nos andaimes e outros EPI's. A senhora Presidente

informou que irá informar a Direção sobre a necessidade de verificar se no contrato

previa a obrigatoriedade do uso de EPls pelos prestadores para que a EACH

possa cobrar a empresa quanto a isso, uma vez que no caso de um acidente de

trabalho, a responsabilidade recairia sobre a Escola. A senhora Presidente também

informou que recebeu comentários informais sobre os problemas que alguns

funcionários estavam tendo poLconta da pintura das salas.maunão recebeu

nenhuma reclamação formal, portanto não foi possível fazer dar um
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encaminhamento. 9. Necessidade de EPI no Laboratório Seco. A senhora

Presidente indagou se a senhora Patrícia conversou com a servidora Kelly, sobre a

necessidade de utilização de mascara própria durante aula onde são queimadas

peças de cerâmica. A senhora Patrícia disse que não devido ao recesso do meio

do ano, mas que iria verificar se aula também seria ministrada este semestre. 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, 25 de agosto de
2011
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Cada Ap. Gonçalves dos SantosAndréa Pedroso
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Membros Suplentes

Alexsander França

Edvaldo Gomes dos Santos

Secretárias

Renata Lira Cordeiro
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