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ATA DE POSSE DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DA

ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES - EACH - DA UNIVERSIDADE

DE sÃo PAULO -- USP - GESTÃO 2011/2012. Ao primeiro dia do mês de julho do

ano de dois mil e onze, às dez horas, no Auditório 7 do Prédio da Biblioteca da EACH,

realizou-se a reunião de posse dos membros da CIPA/EACH Gestão 2011/2012,

conforme estabelecido pela Portaria MTB n' 3.214., de 08 de junho de 1978. Foram

eleitos e indicados os seguintes servidores para compor a CAPA/EACH Gestão

2011/2012, membros eleitos pelos empregados: Titulares: Patrícia Leonel Galdino e

Cada Aparecida Gonçalves dos Santos, Suplentes: Luciana Aparecida Carradori e

Alexsander de Franças e indicados pelo empregador: Titulares: Andréa Pedroso e

Brenda Fontes Malheiros de Castro, Suplentes: Edilene de Carvalho Veiga Jesus e

Edvaldo Gomes dos Santos. Para secretariar os trabalhos da Comissão foi indicada a

servidora Renata Lira Cordeiro. O empregador indicou a servidora Andréa Pedroso

para a Presidência da Comissão. Presentes todos os membros, a Presidente e o Vice-

Presidente da gestão 2010/2011, os servidores Andréa Pedroso e Ernandes Peneira

Sirva. respectivamente. deram inicio aos trabalhos agradecendo aos integrantes da

antiga gestão pelo excelente trabalho realizado, destacando a realização da SIPAT

que foi elogiada por todos os funcionários não só por ter cumprido seu objetivo de falar

sobre a importância de prevenção de acidentes. mas por ter promovido a integração

entre todos os servidores e demonstrando que somos todos importantes para o pleno

funcionamento da escola. Informou, ainda, aos membros da nova gestão que a gestão

anterior já iniciou os trabalhos de confecção de mapa de risco dos prédios

administrativos, laboratórios e de serviços gerais, como também iniciou os trabalhos

para formação da brigada de incêndio. Destacou a importância de um trabalho mais

forte de informação com servidores sobre a importância da prevenção de acidentes e

do uso do EPI. Sugeriu que a nova gestão promova mensalmente palestras sobre

diversos temas de acidentes de trabalho e que não espere somente a SIPAT para

tratar do assunto. Por fim desejou a todos uma excelente gestão. Na sequência a

senhora Presidente solicitou aos representantes dos empregados que indicassem o

nome do Vice-Presidente, após manifestações foi definido o nome da servidora mais

votada, Patrícia Leonel Galdino, para ocupar o cargo de Vice-Presidente. A seguir foi

discutido o calendário anual. Após sugestões foi aprovado que as reuniões mensais

serão realizadas na ultima quinta-feira de cada mês, excepcionalmente no mês de

f

Av. Ailiacfc 8et:ilc,. !CCC Elnlelitlo Aüatatazzo SP (EP e.i i$?3-000 www.each.usp.br Ã
}

,.r

:;

.\; ::!,P



.e++4

EACH

dezembro. por conta do recesso do final do ano, ficando o calendário assim fixado:

28.07.2011, 25.08.201 1, 29.09.2011, 27-10.2011, 24.11.2011, 15.12.2011. 26.01 .2012,

23.02.2012, 29.03.2012, 26.04.2012, 31.05.2012 e 28.06.2012. Na sequência foi

discutida a necessidade de se deliberar atribuições aos membros e se estabelecer um

plano de metas para atender todas as necessidades da CIPA/EACH. Nada mais a ser

tratado a senhora Presidente informou que a presente ata. o calendário anual, e a ata

da eleição serão encaminhadas à DRT e encerrou a reunião. Para constar, lavrou-se a

presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim Renata Lira
Cordeiro. , primeira secretária, e pelos

demais membros eleitos pelos servidores e indicados pelo empregador
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