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ATA DA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE

ACIDENTES DE TRABALHO DA ESCOLA. CIENCIAS E HUMANIDADES GESTÃO

2011/2012. Aos vinte e sete dias do mês de outubro 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 Castra. Cada Aparecida Gonçalves dos Santos,

Edilene de Carvalho Veiga Jesus, Patrícia Leonel Galdino e Renata Lira Cordeiro.

Justificaram a ausência os membros Luciana Aparecida Carradori e Alexsander França.

EXPEDIENTE. 1. Aprovação da Ata. Ata da terceira reunião realizada em 29.09.201 1.

Decisão: Aprovada. 11. Comunicações da senhora Presidente. A senhora Presidente

abriu a reunião agradecendo a presença de todos e comunicou: a) a CIPA recebeu da

Direção o oficio DSO-SESMT/CIRC/001/2011. encaminhado pelo SESMT em

30.09.2011. O oficio encaminhava o Manual de Procedimentos de Segurança para

Trabalhos de Manutenção. É destacado no oficio do SESMT a preocupação com a

ocorrência de acidentes de trabalho em altura na Universidade. O referido ofício foi

recebido. também, pela Infraestrutura da EACH. A senhora Presidente sugeriu que fosse

encaminhado um oficio ao Assistente de Infraestrutura reforçando a necessidade de

ciência dos funcionários da manutenção do conteúdo do ofício e do Manual

encaminhados pelo SESMT. Após manifestação dos membros foi sugerido pela senhora

Cada que no oficio à Infraestrutura constasse que a CIPA irá sugerir ao SESMT que

fosse oferecido aos funcionários da manutenção um curso EPI's e segurança no

trabalho. b) que na semana de 03 a 07 de outubro os servidores Brenda Fontes

Malheiros de Castra, Edilene de Carvalho Verga Jesus, Renata Lira Cordeiro, André Luiz

de Paula Moura, Edimilson Alves da Silva, Ervin Sriubas Junior, Kelliton José Mendonça

Francisco. Luiz Gomes de Carvalho participaram do curso de formação de cipeiros,

ministrado pelo Técnico de Segurança do Trabalho do SESMT, o senhor Wilson. O curso

superou as expectativas de todos. c) no dia 18 de outubro ocorreu uma reunião

Extraordinária da Congregação. da qual a Presidente e a Vice-Presidente da CAPA foram

convidadas a participar. Foram discutidos os problemas ambientais da EACH. Os

palestrantes foram o Arquiteto Rogério Bessa da COESF/USP. o Engenheiro Civil

Scandar Gasperazzo lgnatius do IPT e a Geógrafa Rosa Cristina de ltapema Silveira da

Consultoria Especializada na Área Ambiental (CEMA). O maior destaque foi para o
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problema com o gás metano, mas foram fornecidas também informações sobre a

contaminação do solo. O Engenheiro do IPT informou que foram realizadas várias

análises do solo da EACH e que em breve irá entregar a Direção um relatório sobre a

atual situação ambiental da EACH. Foram apresentadas sugestões para sanar o

problema com o gás metano. Foram informados os números dos processos dos

relatórios técnicos emitidos pelo IPT, no ano de 2006 - 97835-205, no ano 2008 -

112.640-205 e no ano de 2011 - 123.530-205. A senhora Presidente informou que

questionou os palestrantes sobre a medição do gás metano na EACH. eles informaram

que desconheciam os procedimentos. O Arquiteto Rogério informou que o sistema de

vazão de gás que se encontra do lado externo do Edifício ll estão alagados, por

consequência o gás não esta sendo liberado por esta tubulação. O senhor Diretor

informou que foi aferido o aparelho de medição e que na EACH existiam Técnicos de

Laboratório treinados para a medição do gás metano. Após o relato e a manifestação

dos membros da CIPA. foi deliberada a confecção de um oficio ao Diretor indagando

quais são os pontos de medição e com que freqiJência são realizadas as medições, e

sugerir que durante as medições esteja presente um membro da CIPA. d) em 19 de

outubro foi realizada reunião da Comissão Interna de Biossegurança, foram discutidos

assuntos referentes ao credenciamento de professores para realização de pesquisa com

OGM (organismos geneticamente modificados), a necessidade de adequação das

instalações dos laboratórios e a indicação de alteração dos membros e do presidente da

CIBio junto a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. A próxima reunião será

realizada em 01.02.2012. Ordem do Dia. 1. Acidentes de trabalho ocorridos na EACH

- descrição e avaliação. Ocorreram no mês de outubro três acidentes de trabalho na

Escola. O primeiro no dia 17, quando a servidora Marísa, Assistente Financeira.

escorregou e torceu o tornozelo no espaço do "bandejão". A servidora informou que o

chão estava engordurado e que não realizou a CAT porque não tinha atestado médico.

No dia 1 9 a servidora Cada, Técnico de Laboratório. estava transferindo lâminas de uma

solução alcoólica de hidróxido de potássio para um becker com água. Quando de

repente, uma das lâminas, ao ser pinçada e levantada, se partiu ao meio, respingando

solução em seu olho esquerdo. Felizmente, não foi grande o dano. pois a Carta

rapidamente fez os procedimentos indicados de primeiros socorros. A servidora Cada

relatou a dificuldade de efetuar qregistro da CAT. primeiro foi porque o programa tem

que ser baixado do site da Previdência. depois por causa do preenchimento do
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documento. No dia 20 o servidor Camilo, Técnico de Laboratório. desmaiou próximo a

lanchonete. A queda Ihe rendeu um corte no queixo e uma licença médica de 05 (cinco)

dias. A última informação é que o servidor esta tentando confeccionar a CAT. Após

discussão dos membros foi deliberado por investigar os mesmos, encaminhar carta a

Direção relatando os acidentes, e solicitar ao SESMT um curso sobre segurança no

trabalho, instrução de procedimentos e uso de EPI's. 11. Acidente envolvendo aluno -

descrição e avaliação. Como relatado na última reunião. no dia 14 de setembro ocorreu

um acidente com um aluno com deficiência visual. ele caiu próximo a caixa d'água. A

senhora Presidente informou que ainda não foi enviado a Direção o oficio alertando a

necessidade da instalação do corrimão, mas que realizará a tarefa. No dia 26 de
outubro, uma aluna escorregou no chão molhado no Bloco Didático. torceu o tornozelo e

teve outras escoriações. Foi lavrado um Relatório de Ocorrência pela Guarda

Universitária. lll. Informações sobre a brigada de incêndio. A senhora Presidente

informou que a Divisão Técnica de Operações e Vigilância da Reitoria enviou um e-mail

com sinalização positiva para a realização da formação de briga de incêndio. A senhora

Presidente destacou que a proposta é de que o curso e o treinamento ocorram posterior

ao dia 07/11, sendo necessários 2 dias, das 09h às 17h, será necessário

providenciarmos 5 litros de gasolina, 5 litros de diesel e extintores de C02 e água

pressurizada para os treinamento. A senhora Presidente informou que aproveitou a

presença da Engenheira Verá do SESMT na EACH, no dia 26 de outubro. e a informou

que a DOV iria ministrar o curso e treinamento para formação da Brigada de Incêndio. A

Engenheira Verá solicitou o programa do curso, pois acha ariscado colocar fogo em uma

área dentro da nossa escola, por conta das questões ambientais. Após manifestação dos

membros optou-se por conversar com o senhor Diretor e expor a preocupação com a

realização do curso e do treinamento dentro da EACH, bem como a necessidade do

conhecimento do programa deste treinamento. Deliberou-se também pelo convite ao

Técnico de Segurança do Trabalho, Wilson, para participar junto com os funcionários do

treinamento. IV. SIPAT. A senhora Presidente informou que conversou com a Presidente

da CCEx. Profa. Meire, sobre o concurso cultural para escolha do temas para a SIPAT, e

que ela não vê problemas quanto a realização do mesmo. A senhora Presidente

informou, ainda, que ocorrerá uma SIPAT conjunta entre Reitoria, Coordenadoria de

ComunicaçãouSacial.Coordenadoria deAssistência Social.Escola de.Comunicações e

Artes. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
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Humanas, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, Instituto de

Ciências Biomédicas, Instituto de Eletrotécnica e Energia. Instituto de Física. Instituto de

Matemática e Estatística e Instituto de Psicologia. O evento será realizado de 07 a 1 1 de

novembro, a partir da 13 horas, no auditório Ariosto Mila, na FAU. Lendo o programa da

SIPAT a senhora Patrícia destacou algumas palestras que podem ser interessantes para

os nossos colegas, com intuito de proteger a integridade física e saúde dos funcionários,

tais comol Inteligência emocional. consequências de uma noite mal dormida, e

envelhecimento trabalho e saúde. Com relação a realização da próxima SIPAT da EACH

a senhora Presidente informou que esta preocupada com os preparativos e destaco que

irá recuperar o e-mail do concurso cultural para a escolha do tema da SIPAT. Os

membros lembraram que devemos manter o principio da "Prata da Casa" e pedir que os

funcionários sugiram a correlação com a comunidade. assim surgiu a ideia de que em

cada dia tenhamos na SIPAT a parte técnica e parte social. Foi sugerido que

comecemos agora a realização dos contatos para a arrecadação de brindes para a

SIPAT. V. Mapas de riscos. No dia 19 de outubro as cipeiras Andréa e Patrícia

participaram de uma reunião com a Profa. Adriana Tufaile, responsável pelos

laboratórios do A3, e o técnico Rodrigo, sobre a confecção dos mapas de riscos dos

laboratórios do A3, a Profa. Adriana se prontificou a auxiliar no que for preciso e sugeriu

que conversássemos com os membros do grupo gestor. VI. Visitas aos prédios da

EACH. No dia 25 as cipeiras Andréa e Patrícia visitaram o espaço do ll e do prédio da

manutenção. Nos Blocos Didáticos foram encontradas algumas irregularidades no piso.

como bloquetes faltantes. forração do piso arrancada com elevações (próximo à

lanchonete) e falhas na grelhas, foram tiradas fotos e será entregue um relatório a

Direção. No prédio da manutenção foi localizado o fogão, mas não dentro da Seção
como haviam informado a CIPA, o fogão encontra-se dentro de uma copa, a única

observação realizada é que o botijão de gás deveria estar do lado de fora da copa. O

Chefe da Manutenção, o servidor Wanderley, informou que a "casinha" para a

acomodação do botijão já teve a ordem de serviço expedida e logo será construído. VII.

Necessidade de EPI no Laboratório Seco. A senhora Presidente informou que ainda

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

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

confeccionadas. porque apenas poucos alunos estãcu usando Q laboratório este

semestre. e está sendo possível as atividades ocorrerem dentro da capela, que aspira os
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odores. VIII. Alarme de incêndio. Os Cipeiros informaram que durante as visitas aos

prédios, para a confecção dos mapas de riscos, foi percebido que os alarmes de

incêndio estão desligados. Deliberou-se por solicitar a Direção o conserto dos mesmos.

IX. Jornal CIPAtim. Foi apresentada a versão final do jornal e foi deliberado que ele

será divulgado pelo novo site. 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,27 de outubro de 2011.

Membros Titulares

a-J.
Cada Ap. Gónçalves dos SantosAndréa Pedroso

Patrícia LeoneBrenda e-cãbtf6

Membros Suolentes

a l€3ve:a rlr{ ear F ra nfqn Edilene de Carvalho Veiga Jesus

Edvaldo Gomes dos Santos Luciana Aparecida Carradori

Secretárias

Renata Lira Cordeiro
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