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ATA DE POSSE DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DA
ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES - EACH - DA UNIVERSIDADE

DE SAO PAULO - USP - GESTÃO 2012/2013. Aos vinte e nove dias do mês de junho

do ano de dois mil e doze, às doze horas, no Auditório 6 do Prédio da Biblioteca da

EACH. realizou-se a reunião de posse dos membros da CAPA/EACH Gestão 2012/2013.

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

destaque que o exercício de direito se dará no dia 02 de julho de 2012. Foram eleitos e

indicados os seguintes servidores para compor a CIPA/EACH Gestão 2012/2013,

membros eleitos pelos empregados: Titulares: Marcos André de Almeida Santos e Érika

Regina Ellas da Silva, Suplentes: Cardos Henrique Clementino de Almeida e Patrícia

Leonel Galdinol e indicados pelo empregador: Titulares: Mana Augusta Peratelli e

Edvaldo Gomes dos Santos, Suplentes: Renato dos Santos Rodrigues e Wanderley

Lucro Del Santoro Avisa. Para secretariar os trabalhos da Comissão fol indicada a

servidora Erika Regina Elias da Silva, como 1; secretária e Renata Lira Cordeiro como

suplente da secretária. O empregador indicou a servidora Mana Augusta Peratelli para a

Presidência da Comissão. Presentes os membros da Gestão 2012/2013, deram inicio

aos trabalhos agradecendo aos integrantes da antiga gestão, presentes a posse.

excelente trabalho realizado. A senhora Mana Augusta, Presidente da CAPA, passa

palavra a senhora Andrea Pedroso, Presidente da Gestão 2011/2012, que passa a

relatar as ações realizadas em sua gestão: a) participação da Presidente da PIPA na

Comissão Interna de Biossegurança (CIBio), de acordo com a Portaria EACH 46/11,

Comissão essa que a atual Presidente deverá participar das atividades. b) visita dos

cipeiros as Seções da EACH, com prática de questionamento das atividades realizadas

e ambiente de trabalho para analise de riscos, além de vistoria aos diversos ambientes

da EACH. c) criação do CIPATIM, boletim informativo com normativas da CIPA.

distribuído entre os funcionários, onde a CIPA foi presenteada com a criação do Dr.

CIPA. pelo cartunista Luigi Rocco. d) elaboração e entrega a Direção de 7 (sete) Mapas

de Riscos de Edifícios da EACH, devidamente avaliados pelo senhor Wilson de Faria

Camilo. Técnico de Segurança do Trabalho do SESMET/USP, os quais o senhor Diretor

solicitou quelossem entregues a próxima gestão para analise.Neste +rTlomento a

senhora Andréa entrega os mapas a senhora Augusta. e) Vistoria e análise dos

acidentes ocorridos na EACH com servidores e alunos, sendo as manifestações da

CIPA encaminhadas ao senhor Diretor. f) Análise do PPRA entregue pelo SESMET, e
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inicio de ações conjuntas com a Assistência Administrativa para as adequações

necessárias. g) Organização do processo RUSP da CAPA, onde todos os documentos

pertinentes a CAPA foram juntados aos autos e alterada a configuração anterior.

existindo agora um único processo com 4 (quatro) volumes, que são: 06.1.7163.1.8,

11.1.1762.86.1, 11.1.2699.86.1 e 12.1.2202.86.0. Foi solicitada a Seção de Expediente

a abertura do 5' volume, sendo o primeiro documento esta ata. h) Atualização da página

da CIPA. i) Atualização de respostas do e-mail da CAPA. Neste momento a senhora

Andréa passa à senhora Augusta a senha do e-mail da opa com sugestão de alteração

da mesma. j) Comunicação constante a Direção da EACH de fatos e ações da CIPA. k)

Organização da SIPAT, destacou a realização da SIPAT que foi elogiada por todos os

funcionários não só por ter cumprido seu objetivo de falar sobre a impor-tância de

prevenção de acidentes. mas por ter promovido a integração entre todos os servidores e

demonstrando que somos todos importantes para o pleno funcionamento desta Escola.

1) Início da tramitação para formação da brigada de incêndio. Por fim, a senhora Andréa.

entrega a senhora Augusta as cédulas das 3 (três) ultimas eleições para composição da

CAPA, que deverão ser guardadas por 5 (cinco) anos, conforme NR5 e 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 do servidor mais votado, Marcos André de Almeida Santos, para ocupar

o cargo de Vice-Presidente. Nada mais a ser tratado a senhora Presidente informou que

a próxima reunião será realizada no dia 25 de julho as 15h em local a ser determinado

Para constar, lavrou-se a presente atl
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