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ATA DA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE

ACiDENTE&PE.TRABALHO DA ESCOLA. C]ENCIAS E HUMANIDADES GESTÃO

2010/2011. Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez, às quatorze

horas, no auditório sete do Prédio da Administração/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 os

Membros Titulares: Edeilton Santos, Eduardo Benedito Cardoso, Ernandes Pereira

Silva. Patrícia Leonel Galdinol Membros Suplentes: Alexandre Joviniano dos Santos,

Almir José de Souza, Cada Aparecida Gonçalves dos Santos, Jefferson Carlos de

Marins e Jorge Alencar da Salva. Compareceram também como convidadas as

funcionárias da empresa terceirizada de limpeza Limpadora União, as senhoras Rita de

Cassia Araujo, Edenilza Mana Silva de Lima e lvoneide Braga Ribeiro. A servidora

Renata Lira justificou a ausência. EXPEDIENTE. 1. Comunicações da senhora

Presidente. A senhora Andréa abriu a reunião agradecendo a presença de todos e

apresentando as representantes da empresa Limpadora União, esclarecendo que há a

necessidade da presença de somente uma das líderes. que possa nos relatar situações

ou problemas que possam colocar em risco a saúde e integridade física da comunidade

EACH. ll. Ordem do Dia. A senhora Presidente colocou em apreciação as atas da 2' e

3a reuniões. Após manifestações de pequenas alterações, as atas foram aprovadas. Na

sequência. como primeiro assunto, a senhora presidente indagou aos presentes

sobre o e-mail encaminhado por ela em 28 de setembro. com um modelo de mapa de

risco simplificado retirado do site da Universidade São Judas (segue anexo a esta ata).

Destacou que em e-mail trocado com o Fernando do SESMET o mesmo disse que o

modelo é muito simplificado e acha melhor que o mapa tenha a indicação d4
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salas/setores. Neste momento, a servidora Patrícia solicitou a palavra e informou que já

começou o trabalho de confecção do mapa de risco dos espaços dos Laboratórios.

comentando que só falta conseguir junto à Infraestrutura "plantas limpas" para finalizar

a sinalização. O trabalho foi apreciado e elogiado por todos, foi deliberado que as

outras equipes também realizem os trabalhos em outros espaços. Como segundo item

foi tratado sobre o trabalho dos servidores Ernandes e Jorge. que estão realizando o

dimensionamento dos espaços e dos seus servidores, que será utilizado no mapa de

risco e para formação da Brigada de Incêndio. Ainda sobre os espaços, o servidor

Ernandes indagou às representantes da limpadora se os locais utilizados para

armazenamento de produtos de limpeza também são utilizados para descanso. As

representantes informaram que ninguém fica nos locais. Ainda sobre o assunto, o

servidor Alexandre destacou a preocupação com a dificuldade de limpeza dos vãos de

ventilação do ll . Os servidores Jorge e Ernandes destacaram. que durante a realização

do levantamento, observaram que muitas salas são inadequadas para alguns trabalhos.

como por exemplo, o espaço da manutenção em uma sala no térreo do 11, onde há uso

de soldar a sala, sem nenhuma ventilação, fica muito quente. Falou-se também da sala

de venda de tickets, que. igualmente, não possui ventilação. Outras observações

constarão do relatório final. As representantes da limpeza solicitaram a palavra para

informar a preocupação com a permanência dos cachorros no campus. pois eles têm

avançado nas funcionárias da limpeza. Como terceiro item a senhora Presidente

sugeriu que a SIPAT para o próximo ano tenha um formato diferente, que a abertura

dos dias seja realizada nos auditórios principais e que no decorrer dos períodos

tenhamos salas no ll com atividades/oficinas diferentes. e que a premiação esteja

relacionada a participação nessas atividades/oficinas. Como quarto item o servid'or
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Jorge se lembrou de uma sugestão anterior de entrar em contado com uma escola

técnica de segurança e se conseguir um estagiário voluntário. Como quinto item o

servidor Eduardo questionou sobre a situação dos servidores que não fizeram curso da

CIPA. Nada mais havendo a tratar eu, Cada Aparecida Gonçalves dos Santos, lavro

a presente ATA, que após lida e aprovada será assinada pelos membros presentes à

reunião. São Paulo, 07 de outubro de 2010.

Alexandre Joviano dos Santos

Almir José de Souza

Andrea Pedroso
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Cada Aparecida Gonçalves dos Santos

Edeilton Santos -'Í Q.n

Eduardo

Ernandes Pereira

Jefferson Cardos de Marins

Jorge Alencar da

Patrícia Leonel Galdino

Av. Aliando 8ct:iç talo Eínellno Maiarazzo $P CEP ç31328-000 www.each.usp.br


