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2011/2012. Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e doze, às

quatorze horas, no Auditório 7 do Prédio da Administração/Biblioteca da EACH - Escola

de Artes, Ciências e Humanidades. reuniram-se os membros da CAPA/EACH Gestão

2011/2012, sob a Presidência da senhora Andréa Pedroso. Estiveram presentes os

membros: Cada Aparecida Gonçalves dos Santos, Patrícia Leonel Galdino, Edllene de

Carvalho Verga Jesus, Luciana Aparecida Carradori, Kelliton José Mendonça Francisco e

Renata Lira Cordeiro. EXPEDIENTE. 1. Comunicações da senhora Presidente. A

senhora Presidente abriu a reunião agradecendo a presença de todos e dá boas vindas

ao servidor Kelliton José Mendonça Francisco que a partir de hoje ocupa o lugar do

servidor Alex França, que solicitou transferência para outra unidade. A senhora

Presidente comunicou: a) que a CIPA recebeu da Seção de Manutenção um e-mail, sem

a assinatura de quem redigiu a mensagem, informando que faltam EPI's e EPC's na

Seção, informando a suposta falta de atenção da administração da EACH e solicitando

que a CAPA providencie o levantamento e compra dos equipamentos. O e-mail foi
entregue a Direção da EACH, pois a CAPA acompanha o uso dos EPI's e EPC's, mas

não é responsável pela compra dos mesmos. b) foi solicitado, pela Direção, que a CIPA

indicasse nomes de servidores para compor a Comissão de Prevenção de Combate a

Dengue na EACH. Foram indicados os nomes dos servidores: Erwin Sriubas Junior

(Técnico de Laboratório). Renato Carnaval Cabeço (Auxiliar de Manutenção), Ricardo

Pereira da Salva (Técnico de Laboratório) e Sandra Regina Setra (Técnico

Administrativo). c) foi comunicado a Direção à substituição do servidor Alex França pelo

servidor Kelliton José Mendonça Francisco como membro da CIPA. d) que a Presidente

foi procurada por um servidor da Seção de Manutenção que manifestou

descontentamento em realizar uma atividade para a qual não tinha o EPI adequado e

solicitou que a senhora Presidente confeccionasse uma carta informando que ele não

poderia realizar a atividade sem o EPI. A senhora Presidente explicou ao servidor que

não poderia confeccionar tal carta, pois esse não era o papel da CIPA, mas que
conversaria com o Assistente da área e tentaria esclarecer o ocorrido. No mesmo dia a

senhora Presidente conversou com o senhor Edvaldo, Assistente de Infraestrutura e

membro suplente da CIPA, sobre a falta de EPI para a Seção de Manutenção. O senhor

Edvaldo informou que os EPI estavam sendo comprados e que conversaria com o
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servidor e o Chefe da Seção. O servidor em questão também enviou e-mail para a CAPA

formalizando a questão. Ordem do Dia. 1. SIPAT. A senhora Presidente informou que

por necessidades administrativas a Direção reduziu a SIPAT e a mesma deverá ser

realizada em dois dias. Com esta mudança o cronograma das atividades deve ser revisto

e teremos que condensar as palestras e atividades. Nada mais havendo a tratar eu,

Andréa Pedroso, lavro a presente ata, que após lida e achada conforme é assinada

pelos seu membros. São Paulo, 22 de março de 2012.
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