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201 1/2012. Aos quinze dias do mês de dezembro 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, Patrícia

Leonel Galdino e Renata Lira Cordeiro. EXPEDIENTE. 1. Aprovação da Ata. Ata da

quarta e quinta reuniões ocorridas em 27.10 e 01.12, respectivamente. Decisão:

Aprovadas. 11. Comunicações da senhora Presidente. A senhora Presidente abriu a

reunião agradecendo a presença de todos e comunicou: a) foi enviado um oficio a

Assistência de Infraestrutura, conforme deliberado pela CIPA, sobre o pássaro e as

fezes de rato no Laboratório Didático. O senhor Edvaldo recebeu o documento e

informou que irá juntamente com o chefe do Laboratório veriülcar o ocorrido. b) o senhor

Diretor recebeu novamente o oficio CIPA/EACH/031/201 1, o qual tinha sido devolvido

para a CIPA para correções. A partir do referido oficio o senhor Diretor irá encaminhar

um oficio ao SESMET solicitando curso de segurança no trabalho e uso de EPI e outro

oficio a COSEAS informando do tombo de uma servidora no Bandejão. ambos ofícios

foram confeccionados com auxilio da CIPA. Ordem do Dia. 1. BOLETIM DA CAPA. A

senhora Presidente lembrou que a proposta é de divulgar o boletim juntamente com a

nova página, mas como não foi possível terminamos a página, foi sugerido que

enviemos um cartão de natal aos servidores da EACH e como presente o Boletim da

CIPA. Sugestão aprovada. 11. MAPAS DE RISCOS. A senhora Presidente lembrou que

os mapas de riscos elaborados estão em posso da área de projetos e pediu que a Vice-

Presidente acompanhasse os trabalhos para que no inicio de 201 2 possam publica-los.

111. SIPAT. A senhora Presidente reafirmou que precisamos agilizar os processos para a

próxima SIPAT. Informou que irá conversar com o senhor Diretor para definir a data.

Dentre a discussão surgiram as seguintes propostas: a) montar uma exposição com a

apresentação do talento dos nossos colegasl b) definir as palestras buscando entre os

docentes e os servidores quem tem envolvimento com a sociedades c) convidar o

pessoal do teatro, da banda da casa e do coral para uma apresentação conjunta com

pessoas da comunidade. A senhora Presidente agradeceu todo empenho e dedicação
dos cipeiros para que os trabalhos da CAPA se concretizassem. Nada mais havendo a
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tratar eu, Andréa Pedroso, lavra a presente ata, que após lida e achada co

assinada pelos seu membros. São Paulo, 1 5 de dezembro de 201 1
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