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. Ao primeiro dia

do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, ás quatorze horas. na sala de aula número 108

do Prédio ll da EACH -- Escola de Artes. Ciências e Humanidades. reuniram-se os membros da

clpA/EACH Gestão 2011/2012. sob a Presidência da senhora Andréa Pedroso. Estiveram

presentes os membros: Brenda Fontes Malheiros de Castro, Cada Aparecida Gonçalves dos
Santos. Edilene de Carvalho Verga Jesus, Patrícia Leonel Galdino. Justificou a ausência a

senhora Luciana Aparecida Carradori. EXPEDIENTE. 1. Aprovação da Ata. Ata foi retirada de

pauta devido à necessidade de acerto do texto. 11. Comunicações da senhora Presidente. A

senhora Presidente abriu a reunião agradecendo a presença de todos e comunicou: a) foram

encaminhados à Direção três ofícios: al) o primeiro, sugerindo que seja oferecido aos

servidores da manutenção um curso de uso de EPI's e segurança no trabalho. O senhor Diretor

autorizou e incumbiu a CAPA de organizar o curso juntamente com o SESMT. a2) o segundo.

oferecendo à Direção ajuda na medição do gás metano. O senhor Diretor em despacho

agradeceu a colaboração, mas informou que a medição é de responsabilidade da COESF. a3) o

terceiro informando, sobre os acidentes de trabalho com servidores e dos ocorridos com alunos

na EACH e sugerindo providências. O senhor Diretor leu o oficio, mas não promoveu despacho

e solicitou adequações no documento, como por exemplo o nome completo dos servidores e

indicação dos palestrantes dos cursos. Dentre os ofícios que foram encaminhados ficou faltando

o que trataria do alarme de incêndio que está desligado e dos "bloquetes" soltos do Bloco
Didático. O referido ofício não foi enviado porque as fotos que deveriam acompanha-lo foram

perdidas. Assim que as fotos forem refeitas o oficio será encaminhado. b) foi encaminhado um

novo e-mail a DOV cobrando a realização do curso e formação de brigada de incêndio. c) no dia

7 de novembro as Cipeiras Andréa e Patrícia participaram na FAU/USP da SIPAT conjunta entre

Reitoria. Coordenadoria de Comunicação Social. Coordenadoria de Assistência Social, Escola

de Comunicações e Artes. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Filosofia.

Letras e Ciências 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. Foi comemorado também os 10 anos da

SIPAT conjunta. d) a CIPA recebeu cópia do documento que foi apresentado ao órgão de

Zoonose Penha/Secretaria Municipal da Saúde -- Supervisão de Vigilância em Saúde -- SUVIS

Penha com relação a denuncia de que existia água parada em uma planta bromélia dentro do

espaço da Biblioteca. Foi informado ao órgão citado que na referida Bromélia foi colocado borra

de café e que em nosso camptisexiste o monitoramento constantuatravés do =pnoguama de

Prevenção à Dengue". e) recebemos cópia da CAT do servidor Camillo dos Santos Neto. As
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ações já foram sugeridas à Direção. Ordem do Dia. 1. Relato do ocorrido no Laboratório de
Biologia -- descrição e avaliação. Em 25 de novembro a Técnica de Laboratório Cada

Gonçalves enviou um e-mail a Presidência da CIPA, acompanhado de fotos, apresentando

problemas ocorridos com a invasão de uma ave. que posteriormente morreu, e as fezes de ratos

no laboratório didático. Após discussão, os cipeiros entenderam que devemos encaminhar um

oficio a infraestrutura da EACH reforçando a informação do ocorrido e solicitando a vistoria do

local, com a sugestão de fechamento de aberturas existentes por onde as aves entraram. ll.

Jornal CIPAtim. Foi lembrado que o lançamento do boletim está atrelado a liberação do novo

site da CIPA. 111. Site da CAPA. Mesmo ausente da reunião a cipeira Luciana Carradori enviou

um e-mail informando que está na fase final de confecção do site e solicitou as seguintes

informações para finalização: texto para a página iniciall imagens dos mapas de riscosl atas

desta gestão em PDF e sugestões de links interessantes. As solicitações serão atendidas e

esperamos colocar a página no ar antes do final de ano- Nada mais havendo a tratar eu. Andréa

Pedroso. lavra a presente ata. que após lida e achada conforme é assinada pelos seu membros
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