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bENÇÃo DE

GESTÃO

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

horas e vinte minutos, 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 do senhor Ernandes Pereira Sirva

Estiveram presentes os Membros Titulares: Eduardo Benedito Cardoso, Patrícia

Leonel Galdino e Wanderley Ávilal Membros Suplentes: Almir José de Souza, Flavio

Aragão de Mattos, Jorge Alencar da Sirva e Luciane Demünerl as servídoras Andréa

Pedroso e Renata Lira Cordeiro justificaram a ausência. Como primeiro item o

senhor Presidente passou a palavra ao servidor Jorge. que informou sobre o

levantamento das condições de trabalho nas seções e ainda, que no decorrer do mês

vigente foi dada continuidade ao levantamento no térreo do ll e nos outros andares

(áudio visual), faltando as salas dos professores e os demais prédios. Ainda com a

palavra, informou que a servidora Cada realizou o mesmo trabalho nos laboratórios

Como segundo item. a servidora Patrícia comentou sobre o trabalho realizado com o

mapa de risco do prédio dos laboratórios. Relatou as dúvidas sobre algumas

questões, como o mau cheiro do esgoto. se ele deve ou não constar no mapa, e como

constar. A servidora ficou encarregada de procurar os esclarecimentos com o

Fernando do SESMT. Informou, também, sobre a questão das plantas serem muito

detalhadas e estar procurando obter uma versão mais resumida. A servidora Patrícia

sugeriu ser realizado o mapa de risco de dois prédios, pelo menos, e, posteriormente

mostrar ao Fernando do SESMT para que ele possa fazer sugestões ou correções. A

sugestão foi de ser feito o mapa dos laboratórios de pesquisa (dos quais já há um

esboço trazido na última reunião) e do prédio dos auditórios. Como terceiro item o

servidor Vanderlei informou que os hidrantes foram consertados, que está prevista a

realização de um trabalho durante as próximas férias para verificar se há vazamento

na rede hidráulica. que a bomba mecânica já está funcionando e que os extintores

estão todos vencidos e há uma solicitação de nova aquisição no Setor de Compras

Após manifestações foi decidido pela comissão fazer um ofício à Direção da EACH.
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informando a respeito dos extintores vencidos e do conserto dos hidrantes. Decidiu-se

por mencionar no ofício as normas (NR) sobre o assunto. Como quarto item o
servidor Eduardo questionou sobre o curso da CIPA para aqueles que não fizeram em

julho aqui na EACH. Informou que haverá o curso na Faculdade de Odontologia por

volta do dia 20 de novembro. Como quinto item foi mencionado sobre a saída da

CIPA do Edeilton, que pediu transferência para outra Unidade. A Comissão

questionou se ele deverá fazer uma carta. como será a substituição e quem vai cuidar

do site. Como sexto item foi falado ainda sobre a queda de parte do forro do prédio

ll, lembrando que está causando sérios riscos às pessoas. Foi sugerido fazer um

ofício à Direção da EACH, mencionando os fatos ocorridos recentemente e a

preocupação da CAPA quanto a possíveis riscos, inclusive de morte. Outra sugestão

foi consultar o Fernando para saber se é um caso de solicitar ao SESMT uma perícia

Nada mais havendo a tratar eu. Jorge Alencar da Sirva. lavro a presente ATA. que

após lida e aprovada será assinada pelos membros presentes à reunião. São Paulo.
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