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ATA DA TE
Aos vinte e

nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze. ás quatorze horas no Auditório 7 do

Prédio da Administração/Biblioteca da EACH - Escola de Artes, Ciências e Humanidades,

reuniram-se os membros da CIPA/EACH Gestão 2011/2012. sob a Presidência da senhora

Andréa Pedroso, estiveram presentes os membros: Brenda Fontes Malheiros de Castro, Edilene

de Carvalho Verga Jesus. e Renata Lira Cordeiro. Justificaram a ausência os membros

Alexsander França. Cada Aparecida Gonçalves dos Santos e Patrícia Leonel Galdino.
EXPEDIENTE. 1. Comunicações da senhora Presidente. A senhora Andréa abriu a reunião

agradecendo a presença de todos e comunicou: a) na próxima semana o servidor Wilson. Técnico

do Trabalho do SESMT/USP, estará na EACH para ministrar o curso de formação de cipeiros.

deverão participar as servidoras Renata, Brenda e Edilene. O convite será estendido aos setores

da EACH. O Curso será ministrado das 8h30 às 12h30, em local a ser definidor b) foi entregue a

Direção o of. ClpA/EACH026/2011, que relata as atividades da atual Gestão da CIPA e as

propostas futuras, como: as visitas as Seções Administrativas e Técnicas, a confecção dos Mapas

de Riscos. a elaboração da próxima SIPAT e o Boletim Eletrõnico da CIPAI c) foi entregue

também a Direção o of. ClpA/EACH027/2011. onde a CIPA manifestou a preocupação com os

trabalhos terceirizados da pintura que ocorreram EACH. onde os funcionários não usaram EPI's e

a insatisfação dos funcionários em permanecer no local durante o processo de pintura. Com

relação a este oficio. a CIPA recebeu a resposta da ATAOC de que a empresa responsável pela

pintura foi notificada pela falta de EPI's; d) foi encaminhado e-mail ao servidor Erwin. Técnico de
Laboratório. informando que a CAPA irá verificar a falta do acionador de emergência em caso de

incêndio; e) em 08 de setembro o senhor Diretor baixou a Portaria EACH 46/1 1, onde foi incluída

a participação do Presidente da CAPA como membro da Comissão Interna de Biossegurançal f) os

nossos colegas do teatro (Rogério, Cada, Lucas e Sandra) foram convidados para participar da

SlpAT do CEPEUSP. É a Prata da Casa mostrando seu valorl g) no dia 14 de setembro ocorreu

um acidente com um aluno deficiente visual, ele caiu próximo a Caixa D'água, segundo Relatório

de Ocorrência (RO) da Guarda Universitária o aluno tropeçou no calçamento e caiu na rampa que

dá acesso ao espaço que é chamado de teatro de arena. Na RO consta que o aluno alegou que a

passagem é estreita e mal iluminada. A senhora Presidente informou que esteve no local após o
ocorrido e constatou que o mesmo precisa de um corrimão ou guarda corpo. Conversando com

colegas foi informada que o corrimão necessário para o local existe a mais de um ano e falta

somente a colocação Será encaminhado um õfiêid i Direçãó ãtertandcrl necessidade da

instalação do corrimãos h) foi encaminhado a Divisão Técnica de Operações e Vigilância da

Reitoria um e-mail solicitando auxilio para formação e treinamento da Brigada de Incêndio. Até a

presente data não recebemos a confirmação do auxilio; i) que foi procurada por uma Professora
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de LCN que manifestou a preocupação de que riscos de acidente possam ocorrer no complexo
dos Laboratórios do A3. A senhora Presidente informou a Professora que a CIPA esta
confeccionando o mapa de risco desse prédio, mas que as senhoras Andréa e Patrícia

conversariam com ela na próxima semana para esclarecer alguns pontos; j) Na semana passada

a Chefe do Serviço de Graduação informou a preocupação com a presença de ratos no ambiente.

Esta semana o fato foi confirmado com o aparecimento de fezes e urina de rato sobre as mesas

de trabalho e nos processos. A Direção ao saber do fato deliberou a mudança dos funcionários

para outra sala e contratou uma empresa para desratizar o ambiente. A CIPA manifestou sua

preocupação com a integridade dos servidores e parabenizou a Direção pela rápida ação. ll.

Ordem do Dia. 1. Aprovação da Ata. Ata da segunda reunião da gestão 2011/2012, realizada

em 25/08/2011. Decisão: Aprovada. 2. Visitas aos prédios da EACH. A senhora Presidente

relatou que realizou visita, juntamente com a senhora Brenda. ao CAT e a Biblioteca. Estas visitas

resultaram na confecção dos mapas de riscos dos dois espaços. A senhora Presidente destacou

a preocupação com os servidores que trabalham no andar térreo do CAT, pois o barulho e

emanação de fumaça proveniente do andar superior são terríveis. Devido a esta preocupação a

Presidente da CAPA encaminhou a Direção um oficio relatando a visita ao CAT e o que foi
observado nos ambientes. Neste oficio foram juntadas fotos e o mapa de risco. 3. Confecção dos

mapas de risco. As senhoras Andrea e Brenda entregaram o mapa de riscos e o questionário do

CAT e da Biblioteca. Informaram que durante o mês de outubro irão confeccionar o mapa de

riscos da Administração e dos Auditórios. A senhora Presidente lembrou que o mês de outubro.

conforme estabelecido na primeira reunião é o mês que os cipeiros Alex e Edvaldo devem

vistoriar as áreas e promover os mapas de riscos do 14. 4. Discussão slpAT 2012. A senhora

Presidente informou que conversou com o senhor Diretor sobre a realização do concurso cultural

para escolha do tema da próxima SIPAT. O senhor Diretor solicitou que a senhora Presidente

conversasse com a Presidente da CCEx por se tratar de um concurso cultural. A conversa esta

marcada para a próxima semana. A senhora Presidente alertou que muito importante todos

começarem a pensar no formato da próxima SIPAT. pois já estamos no final do ano e não

teremos muito tempo para organização. 5. Elaboração do jornal eletrõnico da CIPA. A senhora

Presidente informou que realizou a revisão na minuta do "CIPAtim" e o entregou a

Renata para promover as alterações necessárias. Assim que o boletim for alterado

para os funcionários da EACH. 6. Atualização do site. A senhora Luciana

formato da página da CIPA. serão colocadas as fotos e vídeos da

manifestação dos membros ficou a sugestão de que a nova página iCIPAtirti sejam

mesmo dia. 7. Necessidade de EPI no Laboratório Seco. A senhora Presidente

ainda não recebemos a informação de quais EPI são necessários para que os técnicos

laboratório possam participar da aula de cerâmica, onde são queimadas peças cclinteccionadas.

secretaria

será divulgado

apresentou o novo

ultima SIPAT. Após
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nformou que
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Terminados os assuntos da pauta os senhores membros levantaram o assunto "gás metano'. foi

informado que alguns funcionários questionaram os membros da opa por conta da repercussão

na média televisiva do caso de um shopping Center que seria fechado por conta da concentração

do gás metano. A senhora Presidente informou que já conversou com o senhor Diretor sobre o
assunto. na época o senhor Diretor pediu que a senhora Presidente verificasse o assunto junto

aos órgãos competentes. A senhora Presidente relatou que conversou com a Infraestrutura. com
a COCESP e com a COESF. este último órgão informou verbalmente que esta sendo assinado

contrato com uma entidade estadual e que em breve receberíamos outras informações. Posterior

a este ocorrido o senhor Diretor informou que recebeu um relatório que na EACH esta tudo em

ordem e que uma pessoa especializada viria conversar com todos. A senhora Presidente

informou que conversará novamente com o senhor Diretor sobre o assunto. 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 setembro de 201 1
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