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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENCÃO DE

ACIDENTES DE TRABALHO DA ESCOLA. CIÊNCIAS E HUMANIDADES GESTÃO

2010/2011. Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois e dez, às quatorze horas

na sala dezesseis do prédio ll 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. Ernandes Pereira Silva, Patrícia Leonel Galdino e Renata

Lira Cordeiros Membros Suplentes: Alexandre Jovinlano dos Santos, Almir José de

Souza e Jorge Alencar da Silva. Compareceu também como convidado o senhor

Luciano de Ollma da empresa terceirizada de segurança Centuriom. Nenhum membro

justificou a ausência. EXPEDIENTE. 1. Comunicações da senhora Presidente. A

senhora Andréa abriu a reunião agradecendo a presença de todos e apresentou o líder

da empresa de segurança, que passará a integrar as reuniões da CIPA como

convidado, para que a comissão tenha uma visão mais ampla do que acontece na

Escola. ll. Ordem do Dia. A senhora Andrea cobrou os presentes sobre o andamento

dos trabalhos distribuídos. 1. A senhora Patrícia informou que, devido ao grande

volume de trabalho, não conseguiu reunir seu grupo para começar a confecção do

Mapa de Risco. Sugeriu que os grupos sejam divididos e a confecção do mapa ocorra

por partes. O senhor Jorge sugeriu que se busque apoio externo. como exemplo citou

Colégio Técnico de Segurança do Trabalho. Sugeriu também que se comece a

confecção dos mapas pelos auditórios. As senhoras Andréa e Patrícia manifestaram a

opinião de que seria melhor começar o trabalho por um espaço com o qual se tem

maior familiaridade. uma vez que esta atividade será muito complexa, apresentando,

posteriormente, o resultado alcançado ao grupo. O senhor Eduardo informou que já
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iniciou o levantamento ergonométrico. A senhora Patrícia indagou como fazer para

conseguir as plantas para confeccionar os mapas de risco. A senhora Renata informou

que podem ser feitos pedidos para a Seção de Projetos. 2. Após breve discussão. foi

deliberado o seguinte: subdividir o grupo que vai confeccionar o mapa de risco. ficando

os senhores Patrícia e Jefferson responsáveis pelo mapa de risco dos Laboratórios e o

senhores Luciane e Flávio responsáveis pelo mapa de risco da Administração. A

proposta é inicialmente pegar uma pequena área e confirmar se o procedimento está

carreto. A senhora Andrea informou que a Direção não aprovou a data indicada para a

SIPAT e sugeriu que o evento seja feito na semana da Páscoa de 201 1. Em consulta

telefónica ao senhor Fernando do SESMET. durante a reunião, a senhora Presidente

recebeu a informação que a SIPAT deve ser realizada uma vez por gestão, sendo

possível, assim. realiza-la no próximo ano. Foi determinado que o grupo responsável

deve se reunir para discutir quais serão os brindes, para quem pedir e quais serão os

eventos. Algumas sugestões foram: Assédio Moral. DST. Eletricidade. Ultragás.

Bombeiros. Alcoolismo, Planejamento Financeiro. Show de Ciências, Primeiros

Socorros e Música. Também foi sugerido que se faça uma exposição sobre os temas

que não entraram nas palestras. 3. Foi questionado qual é o papel da CIPA e chegou-

se à conclusão de que deve ser feito um levantamento de quais os problemas e

existem nas diversas Seções da Unidade e, posteriormente, ser enviado um informe à

Direção. 4. Ficou decidido. também, verificar com a senhora Augusta sobre o processo

da Brigada de Incêndio. 6. Foi destacado pela senhora Presidente que o site da CIPA

encontra-se na página da EACH em "outros links", e o senhor Edeilton informou que

tentará coloca-lo no menu de Comissões. 7. Determinou-se que o senhor Jorge e a

senhora Carta começarão a circular pela escola para fazer o levantamento de

riscc
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funcionários por prédio para o mapa de risco. A senhora Andréa recomendou que se

leve o PPRA junto, pois algumas que estão contidas em um não estão no outro. O

senhor Eduardo disse que se informará com a Prof.' Rata Giraldi sobre um termómetro e

um medidor de ruídos para fazer a medição. 8. O senhor Eduardo questionou se os

membros que não participaram do treinamento já o realizaram, e a senhora Andréa

esclareceu que estamos esperando a melhor data no calendário do SESMT

Esclareceu. ainda. que fez juntar ao processo seu certificado de realização do curso

com data de 2004. Nada mais havendo a tratar eu, Renata Lira Cordeiro. lavro a

presente ATA, que após lida e aprovada é assinada pelos seu membros presentes à

reunião. São Paulo, 02 de setembro de 2010.

Alexandre Joviano dos Santos

Almir José de Souza
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Andrea Pedroso

Benedito Cardoso
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Edeilton Santos

Eduardo

Ernandes Peneira

Jorge Alencar da Silva.

Patrícia Leonel Galdino

Renatãtira Cordeiro..Í
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