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ATA DA SEXTA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE
ACIDENTES DE TRABALHO DA ESCOLA, CIÊNCIAS E HUMANIDADES GESTÃO

2010/2011. Aos dois dias do mês de dezembro 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: Eduardo Benedíto Cardoso. Ernandes Pereira Salva, Patrícia Leonel

Galdino; Membros Suplentes: Cada Aparecida Gonçalves dos Santos, Flavio Aragão de

Matos, Jefferson Cardos de Marins e Jorge Alencar da Sirva. ll. Ordem do Dia. A senhora

Andréa abriu a reunião agradecendo a presença de todos e informou que os senhores

Alexandre Joviano dos Santos e Renata Lira Cordeiro justificaram a ausência. Destacou

que o senhor Edeilton não faz mais parte do quadro de servidores da EACH e por isso

não será mais membro da CIPA EACH, devendo ocupar o seu lugar o senhor Jorge

Alencar da Silva, o suplente mais votado. Conforme instruções do SESMET, deverá ser

convocado para ocupar o lugar do suplente o servidor não-docente que foi mais votado na

lista de candidatos para membros da CIPA, que no caso é senhor Eber Moreno Ferreira.

A senhora Presidente colocou em apreciação as atas das 4' e 5' reuniões. Após

manifestações, as atas foram aprovadas. A senhora Presidente destacou que agora todas

as atas estão aprovadas e em dia. Na sequência, como primeiro assunto, a senhora

Presidente leu os ofícios encaminhados à Direção da EACH em 10 e 19 de novembro. O

primeiro ofício tratava do espaço de atendimento ao usuário na biblioteca, onde os alunos

têm armazenado suas mochilas enquanto permanecem na Biblioteca (segue anexo a esta

ata). O senhor Diretor respondeu a este oficio informando que está sendo realizada uma

licitação para compra de armários. O senhor Eduardo ainda ressaltou que em conversa

com o senhor Diretor. o mesmo disse que a medida é paliativa. O segundo ofício tratava

dos hidrantes, dos extintores e de placas que se soltaram do teto do 11. 0 Diretor, em

resposta ao oficio, encaminhou um e-mail da infraestrutura que informou o seguinte: a)

que os hidrantes estão funcionando, mas a infraestrutura aguarda o final de ano para

efetivar testesl b) quanto aos extintores vencidos, foi informado que a Seção de Compras

fará um pregão para a contratação de uma empresa para manutenção dos mesmosl c)

que a queda das placas foi ocasionada por chuva forte, mas o problema já foi sanado.

Como segundo item, foi discutido sobre o mau funcionamento das luzes de emergênci
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O servidor Jefferson informou que na terça-feira, dia 30 de novembro, faltou luz e que a

luz de emergência não funcionou. Também relatou que no segundo andar do prédio A2

laboratórios Didáticos, a luz de emergência também não funcionou. A servidora Cada

comunicou que a lousa no laboratório de Biologia não esta deslizando, impossibilitando o

acesso ao interior da lousa onde se encontra materiais para as aulas. A senhora

Presidente orientou a servidora a entrar em contato com a seção de infraestrutura para

saber se a lousas dos laboratórios estão na lista de tarefas para o mês de Janeiro de

2011. Como terceiro item, foi apresentada a posição das tarefas realizadas pelos

membros da CIPA. Os servidores Ernandes e Jorge relataram que. em suas visitas aos

espaços da EACH. os professores reclamaram das condições de trabalho tais como: falta

de ventilação, muito pó e que algumas salas alagam nos períodos de chuvas. O servidor

Eduardo comunicou que se desligará desta Comissão, pois será transferido para outra

unidade da USP. A senhora Presidente informou que, como o citado no caso anterior, o

próximo suplente deverá se tornar titular, que neste caso é o senhor Jefferson Cardos de

Marins, e quem ocupará o lugar do suplente será o senhor Renato Carnaval Cabeço. Os

Servidores Patrícia e Jefferson informaram que estão visitando as dependências da

EACH para concluir o mapa de risco. A servidora Cada relatou que visitará o prédio AI

laboratórios de Pesquisa para completar o trabalho do mapa de risco. Após a
apresentação dos trabalhos realizados. os membros presentes sugeriram que ao final

desta atividade seja emitido um único relatório. somando todas as tarefas. Como quarto

item, a senhora Presidente lembrou que a SIPAT acontecerá na Semana Santa do ano

de 2011. Outro lembrete foi a necessidade do agendamento do curso da CIPA para os

servidores que não o fizeram. 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 reuni#l.\São Paulo. 02 de di

Z®Andrea Pedroso

bro de 2010

Cada Aparecida Gonçalves dos Santos Z:l:-'"-'a

Eduardo Benedito Cardoso -'ÍQ.ã«Js .Fêe'
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